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Leder

Bedre føre var enn etter snar
Kristin Planting Mølmann

V

i har lagt bak oss vår første vår med korona.
Pr 071020 var status ifølge FHI.no at vi kom
oss ut av det med 14606 smittede og 275
døde her til lands. Har vi bestått testen? Som
nasjon og som folk?

Arbeidsgivere, som resten av befolkningen, har i all
hovedsak forholdt seg til Folkehelseinstituttets veiledere
og råd. FHI har gjort en strålende jobb med tanke på folkehelse. Som arbeidsmedisiner har jeg likevel savnet fokus
på HMS og ansattesikkerhet. I noen tilfeller vil nemlig
pasientsikkerhet/kundesikkerhet og ansattesikkerhet
kunne kreve ulike tiltak. Et eksempel på dette er at innen
HMS er vi vant til å gjøre individuelle risikovurderinger
basert på den ansattes iboende sårbarhet. FHI har ikke
differensiert på risikogrupper og friske arbeidstakere
med tanke på hvilket personlig verneutstyr (PVU) som
skal brukes. En differensiering på dette i framtiden hadde
vært ønskelig fra et arbeidsmedisinsk perspektiv.

Undertegnedes dom er at folket bestod testen. Ved å
følge regjerningens råd klarte vi sammen å «slå ned»
viruset i en så stor grad at samfunnet gradvis kunne
åpne opp igjen. Har regjering og stat bestått testen?
Da pandemibølgen først slo inn tok regjering og stat
kloke valg som åpenbart har forebygget sykdom, lidelse
og død i befolkningen. I etterpåklokskapens lys er det
likevel forbedringspunkter å skue. I fra mitt arbeidsmedisinske ståsted ser jeg bedringspotensialer hva angår
arbeidshelse og forebygging av smitte med Sars-Cov-2
i jobbsammenheng.

Som arbeidsmedisiner har jeg også savnet en sterkere
tilstedeværelse av arbeids- og sosialministeren og
arbeidstilsynet i det offentlige ordskifte og debatt.

Selv om jeg er opptatt av arbeidshelse mener jeg likevel
at de som har tatt den største omkostningen i denne
pandemien er barn som har var sperret inne i dysfunksjonelle hjem i to måneder uten noen trygge tilholdssteder.
Andre som har måttet lide er de enkeltpersoner og
familier som er hardt økonomisk rammet. En tredje
gruppe som har tatt en stor omkostning mener jeg er
ansatte i ulike bransjer som har måttet gå på jobb med
stor usikkerhet knyttet til egen helse og eksponering
for Sars-Cov-2 på jobb. Den norske stat hadde ikke
forberedt seg godt nok på en pandemi med tanke på
sikkerheten til ansatte i bransjer som må gå på jobb og
utføre sitt arbeid i nærkontakt med andre mennesker.
Bransjen jeg kjenner best til er helsevesenet. Klappingen
det norske folk gjorde for helsearbeidere var rørende
men det kunne på ingen måte veie opp for det faktum
at vi i Norge ikke har hatt verneutstyr nok til å være føre
var med tanke på å beskytte de ansatte mot smitte på
jobb. I en periode anbefalte FHI at de i risikogruppe skulle
holde seg hjemme med færrest mulig nærkontakter.
Dette samtidig med at mennesker i risikogrupper som
arbeider i helsevesenet gikk på jobb som vanlig uten
reell mulighet, til det vi innenfor vanlig HMS-tankegang,
vil karakterisere som tilfredsstillende beskyttelse mot
smitte.

For framtiden mener jeg det i alle pandemiplaner må
være et eget kapittel som omhandler HMS. Her må det
tas hensyn til ansatte som selv er i risikogruppe. Den
norske stat må sørge for å ha tilstrekkelig lager med PVU
slik at man også under en pandemi kan følge HMSens
grunnpilar om å være føre var for å forebygge sykdom
og død.
I denne utgaven av Ramazzini finner dere en rekke artikler
som omhandler pandemien vi nå står i og arbeidsmiljøutfordringer som følge av dette. For å nevne noe vil
dere finne artikler om risikovurdering av arbeidsmiljø
med tanke på Covid-19 og om egnet PVU for beskyttelse
mot Covid-19. Arbeidstilsynet bidrar med refleksjoner
rundt sin rolle under pandemien og redaktøren av
Ramazzini setter det hele i et historisk perspektiv. Vi
trykker i dette nummeret korrekt versjon av to artikler
om arbeidsrelatert rhinitt der figurene ble forvekslet
og den ene artikkelen dessverre ble uteglemt i forrige
nummer. Det beklager vi på det sterkeste.
Da gjenstår det bare å ønske dere riktig god lesing og
en forhåpentligvis koronafri høst.

Arbeidsgiver skal besørge et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
for sine ansatte. Dette gjelder også under en pandemi.
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Tusen takk til

Petter Kristensen

P

etter Kristensen trer ut av redaksjonen etter
mange års uvurderlig innsats. Han begynte
i Ramazzini i 1998. Han sier selv at han har
kost seg med en interessant oppgave og at
han har satt pris på at tidsbegrensning på
antall år i redaksjonen ikke har vært praktisert strengt
av styret. Med sitt blikk for helhet kombinert med et
høyt presisjonsnivå har Petter i alle år levert numre av
høy kvalitet. Utgavene om gravides arbeidsmiljø har
blitt særlig verdsatt, der han har delt av sin spisskompetanse. Ingen glemmer vel heller temanummeret om
kunstneres arbeidsmiljø. Petter har alltid valgt vakre og
treffende forsidebilder i tråd med sin egen sans for kunst
og estetikk. For øvrig har han delt av sin kunnskap om

epidemiologi, unges arbeidsmiljø og global arbeidshelse.
Petter har vært en tydelig stemme i redaksjonen og
han har oppfordret til at bladet skal være en faglig
diskusjonsarena. Petter er en høyt respektert fagperson
som alltid har vært lyttende og raus overfor oss mindre
erfarne kollegaer. Det har vært en ære og en glede å jobbe
sammen med deg, Petter. Vi takker for svært verdifull
innsats for Ramazzini og foreningen gjennom mange år!
På vegne av redaksjonen,
Anniken Sandvik

Nytt medlem i
redaksjonskomiteen

S

igne Lohmann-Lafrenz ble spesialist i
arbeidsmedisin i 2017.

ansattes arbeidsmiljø. Hennes faglige interesser er
særlig helsepersonells arbeidsmiljø samt opplæring,
utdanning og kommunikasjon. Fritiden bruker hun til
familie, tennis og hundetrening.

Hun har vært bedriftslege ved St. Olavs
hospital siden 2012 og har også arbeidet
med innføring av ny spesialistutdanning. Fra 1. november
2020 jobber hun som forsker på Helseplattformen og

Vi ønsker Signe hjertelig velkommen i redaksjonen!

4

Ramazzini beklager
I forrige nummer av Ramazzini skjedde det dessverre en glipp.
I papirversjonen falt Natalie Robstad og Anne Kristin Møller Fell sin artikkel «Arbeidsrelatert rhinitt
med spesielt fokus på renholdere» ut. De to figurene deres ble imidlertid plassert feil, slik at disse
ble trykket i Anna Hermanruds artikkel «Bakerrhinitt som arbeidsrelatert sykdom og forløper til
astma – hvordan kan BHT bidra til forebygging?» Vi trykker i dette nummeret korrekt versjon av
begge artiklene.
Vi beklager til alle tre forfattere.
For å unngå feil som denne i fremtiden, innfører vi nå ny rutine med forfatterkorrektur på artikler.
Med hilsen Redaksjonen
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Korona og arbeidsmiljøet

Arbeidstilsynets rolle
i den pågående pandemien
Tone Eriksen, Lise Sørbø, Tonje Strømholm, Yogindra Samant,
Henry Aglen, Martin Heer og Tor Erik Danielsen.
Overleger i Arbeidstilsynet med kontorsteder i Trondheim, Bergen, Oslo og Moss.
Felles postadresse: Arbeidstilsynet - Postboks 4720 Torgarden - 7468 Trondheim
tor.erik.danielsen@arbeidstilsynet.no

D

(STAMI). Folkehelse omfatter helsen til hele
befolkningen og er ikke spesielt knyttet opp mot
forhold på arbeidsplassen. Folkehelseføringene
kommer oftest fra Helsedirektoratet i samarbeid
med Folkehelseinstituttet (FHI).

et er nå gått mange måneder siden vi alle
opplevde en brå omveltning i arbeidshverdagen. Som arbeidsmedisinere er vi vant
med å arbeide med arbeidsrelatert sykdom
og skade, ofte med søkelys på toksikologi,
ergonomi og mellommenneskelige forhold. Nå har biologisk eksponering og pandemien ført til store endringer
i arbeidslivet. Det har selvfølgelig hatt betydning for
organisering og kapasiteter knyttet til norsk arbeidsmedisin. Noen har fått svært mye å gjøre mens andre er
blitt permittert. Vi i legegruppen i Arbeidstilsynet ønsker
gjennom denne artikkelen å dele noen av erfaringene
vi har gjort oss så langt i denne pandemiperioden og
komme med noen refleksjoner rundt hva som har skjedd.
En slik gjennomgang kan gjøre oss bedre rustet til å
håndtere liknende situasjoner i fremtiden.

Et eksempel på en problemstilling som berører
arbeidshelse og folkehelse, er nasjonale og
internasjonale diskusjoner rundt betydningen av
luftsmitte via aerosoler. I et folkehelseperspektiv
vil hovedfokus være på luftsmitten i den generelle
befolkningen. I et arbeidshelseperspektiv, derimot,
har sammensetningen av ulike arbeidsplasser og
ulike arbeidsoppgaver stor betydning for hvordan
smittespredning og helsesituasjonen på hver enkelt
arbeidsplass vil arte seg. Dette er jo en av grunnene
til at vi har et arbeidsmiljølovverk. Dette lovverket, der
Arbeidstilsynet har en særskilt kompetanse, gjelder
like sterkt i en smittesituasjon som smittevernloven.

Roller og myndighetssamarbeid under
pandemien
Det har kanskje vært vanskelig for bedriftshelsetjenester og andre som jobber med HMS å se hvilken rolle
Arbeidstilsynet har hatt i den pågående pandemien,
ettersom søkelyset har vært på helsemyndighetene
–, også i mange tilfeller der oppmerksomheten burde
ha vært rettet mot arbeidshelsemyndighetene.

Helsedirektoratet og FHI har hatt ansvar for utarbeidelse av bransjeveiledere for smittevern på ulike
arbeidsplasser. Arbeidstilsynets kompetanse på
områder som angår helse på arbeidsplassen, har
blitt synliggjort i samarbeid om utarbeidelse av bransjeveiledere. Arbeidstilsynet har i tillegg utarbeidet
en egen bransjeveileder for kontorarbeidsplasser.
Vi har også forsøkt å synliggjøre og bidra til å rydde
opp i at det finnes forskjellige smittevernråd på
nettsidene til forskjellige toneangivende aktører.

Grunnet de mange sammenfallende områdene innen
arbeidshelse og folkehelse, ble det nødvendig å presisere ulike myndighetsroller og forsøke å få til et tett
samarbeid mellom alle aktørene da koronapandemien
traff Norge i mars 2020.

Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet og FHI samarbeider godt og sørger for at arbeidshelse og folkehelse
styrkes, og dermed også den generelle helsen i
samfunnet.

Arbeidshelse er helsen tilknyttet arbeidet. Et
eksempel er helsepersonell som smittes i forbindelse med pasientarbeid. Arbeidshelseføringene
skal først og fremst forvaltes av Arbeidstilsynet,
ofte i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt
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Dette oppnår vi ved:
• jevnlig fast kontakt mellom folkehelse- og arbeidshelsemyndigheter. Både på overordnet, strategisk
nivå og på fagnivå.
• hyppige møtepunkter og samarbeid ved hendelser
som klart berører begge myndighetsområder.
Eksempelvis pandemier, lokale infeksjonsutbrudd
i arbeidslivet, vaksinering, støy, store utslipp fra
virksomheter, asbest, migrasjon av arbeidstakere
og utforming av arbeidsplasser.
• å åpne opp for mulighet for prosjektsamarbeid og
forskning

på arbeid. Dette er særlig viktig der man er i kontakt
med mange mennesker.
Vurderingen av smitterisiko hvis ansatte kommer i
kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv
utgjør en smittefare, kan settes inn i et risikodiagram.
Det er et verktøy som setter sannsynlighet opp mot
konsekvens og bistår med å prioritere områder for å
redusere risiko.
Arbeidet med kartlegging av smitterisiko bør være
dokumentert i en handlingsplan og tiltakene må
iverksettes for å hindre smittespredning i virksomheten. Regelmessig gjennomgang av kartlegging
og risikovurdering er nødvendig. Arbeidsgiver kan
med fordel benytte bransjerettede veiledninger
publisert på fhi.no, der vi har vært med i rådgivning
og kvalitetssikring av flere.

Covid-19 som arbeidsrelatert sykdom
I rapporten «Covid-19-epidemien: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 26»
(FHI 1. juli 2020) skriver FHI at: «Vi jobber sammen
med de regionale kompetansesentrene for smittevern
i helsetjenesten for å lage en oversikt over antall
helsepersonell som er smittet eller satt i karantene
på grunn av eksponering i jobbsammenheng.» Vårt
register for arbeidsrelatert sykdom (RAS) kan eventuelt brukes opp mot de andre opplysningene FHI henter
inn. Dette vil kunne gi oss en pekepinn på kvaliteten
av rapporteringen i RAS, blant annet i helsevesenet.
Arbeidstilsynet har nå laget en covid-19-oversikt i
RAS. Den oversikten gir per i dag ikke et godt nok bilde
av mulig smitte blant arbeidstakere, men bekrefter
at slik smitte har funnet sted.

Internt i Arbeidstilsynet
I Arbeidstilsynet har bruk av hjemmekontor ført til
økt internt samarbeid på video på kryss og tvers av
landet. Samtidig har vi hatt en reduksjon i tilsyn og
fysisk utadrettet aktivitet.
Det gode interne samarbeidet har med dugnadsånd
ført til effektiv kunnskapsdeling mellom blant andre
leger, jurister, medarbeidere ved vår svartjeneste og
kommunikasjonsmedarbeidere.

Arbeidsgiver må risikovurdere
For å forebygge smitte av covid-19 i tilknytning til
arbeid, har vi forsøkt å tydeliggjøre behovet for at alle
arbeidsgivere må ha søkelys på smittevern gjennom
kartlegging og risikovurdering.

Vi er takknemlige for at vi har fått en rekke henvendelser fra kollegaer i bedriftshelsetjenesten og ved
de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene. Det
har gitt oss muligheten til å videreformidle viktige
problemstillinger til våre interne beredskaps- og
informasjonsgrupper.

Overordnet mal for kartlegging og
risikovurdering til bruk for arbeidsgiver:
• Hva kan gå galt?
• Hvor ofte kan det skje?
• Hva er konsekvensen hvis det skjer?

Klassifisering av viruset
Arbeidstilsynet forvalter regelverket som skal
beskytte arbeidstakere mot smitte på arbeidsplassen. Det er også Arbeidstilsynets rolle å klassifisere
levende biologiske faktorer. Som mange kjenner til,
finnes fire smitterisikogrupper som klassifiseres etter
den infeksjonsfaren de representerer (Se Forskrift
om tiltaks- og grenseverdier).

Vurdere risiko
• Hvordan redusere risiko?
• Handlingsplan med prioriterte tiltak
• Gjennomføre tiltakene og ny gjennomgang
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/
risikovurdering/

SARS-CoV-2 ble plassert i smitterisikogruppe 3, med
en «note 3 Smitter normalt ikke gjennom luften» som
ble påført etter diskusjon med helsemyndighetene,
blant annet for å sikre testkapasitet for SARS-CoV-2
på laboratorier.

Kartleggingen av smitterisiko må inkludere både
virksomheten internt og transport til og fra arbeid.
Arbeidsgiver må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon

Arbeidstilsynet deltok på møter i EU, der smitterisikogruppe for korona ble diskutert og der alle landene
kom til enighet om smitterisikogruppe 3.
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Munnbind og åndedrettsvern
Det har vært mange diskusjoner om bruk av åndedrettsvern i forhold til bruk av munnbind. Ettersom folkehelsemyndighetene og arbeidshelsemyndighetene
har ulikt regelverk, har vi hatt en noe ulik tilnærming
til informasjon om dette og enkelte andre temaer. I
pandemiperioden har myndighetene utviklet godt
samarbeid og har gjennomført regelmessige møter.
Vi har vært involvert i utarbeidelse av retningslinjer
og faglige råd rettet mot arbeidslivet, og samarbeidet
har blitt bedre utover i pandemien. Riktig bruk av
munnbind og åndedrettsvern for helsearbeidere har
vært ett av mange viktige temaer for Arbeidstilsynet.

Utviklingen videre
Vi skriver dette i midten av september. Det er vanskelig å forutse hvordan pandemien vil utvikle seg i
månedene som kommer.
Hva den samlede effekten av en eventuell ny
pandemibølge kan bli for norsk arbeidsmiljø og
arbeidsliv, er vanskelig å predikere. Det vil selvfølgelig
avhenge av hvilke tiltak som iverksettes og hvilken
kunnskap vi får om ulike arbeidsplassers betydning
for smittespredning.
Vi kan i verste fall frykte at en ny smittebølge og
påfølgende nedstengning kan gi økt utbredelse
av arbeidsmiljøkriminalitet gjennom utnyttelse av
sårbare grupper i arbeidslivet. Nødvendige smitteverntiltak kan føre til et vanskeligere arbeidsmarked
og en negativ utvikling i den fysiske og psykiske
arbeidsmiljøtilstanden i enkelte sektorer. Det kan også
oppstå utfordringer for mange av dem som eventuelt
får en ytterligere forlenget periode på hjemmekontor.
Det er mye som står på spill i tiden fremover. På
bakgrunn av erfaringer høstet siden mars, mener vi
det er lagt et bedre grunnlag for samarbeid mellom
arbeids- og folkehelsemyndighetene. Styrket samarbeid vil kunne komme godt med ved en ny bølge eller
ved en ny pandemisituasjon på et senere tidspunkt.
Vi håper inderlig at godt nasjonalt og internasjonalt
samarbeid gjør det mulig å opprettholde et riktig
aktivitetsnivå i samfunnet i ukene og månedene
fremover.

Åndedrettsvern klassifiseres som personlig verneutstyr,
og beskytter bruker når korrekt type vern med korrekt
type filter benyttes. Munnbind klassifiseres som medisinsk utstyr (ikke personlig verneutstyr). Munnbind
type I beskytter omgivelsene og brukes av ansatte og
befolkningen generelt når smitterisikoen tilsier det.
Munnbind type II og II R forbeholdes helsepersonell, og
beskytter delvis også bruker i tillegg til omgivelsene.
Mangel på munnbind og respirasjonsvern (P2/P3masker) vanskeliggjorde situasjonen i den tidlige
pandemifasen.
Andre tema
Arbeidstilsynet har i gjenåpningsfasen gitt råd ved
bruk av kontorarbeidsplasser. I tidligere faser har
vi dessuten samarbeidet med NHO og LO om å gi
informasjon om hjemmekontor. Vi har også lagt vekt
på forholdene for innleide utenlandske arbeidstakere,
både med tanke på innkvartering og karanteneunntak
i covid-19 forskriften.

Når du leser denne teksten, har det allerede gått litt
tid siden vi skrev artikkelen.
Det må være lov å håpe at utviklingen har gjort de
mest pessimistiske anslag til skamme.

Finn mer informasjon på Arbeidstilsynets egen
koronaside: https://www.arbeid tilsynet.no/tema
biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte

Vi håper å høre fra alle som jobber med HMS i tiden
fremover, og takker redaksjonen i Ramazzini for at vi
fikk anledning til å dele noen av våre pandemierfaringer med leserne av bladet.

Vi har nettopp gjennomført et digitalt møte med kollegene i andre nordiske arbeidstilsyn. Gjennom dette
forumet har vi mulighet til å fortsette våre diskusjoner
og dele våre erfaringer med koronapandemien over
landegrensene. Aktuelle tema var myndighetsroller,
strategier ved utbrudd, testkapasitet og selvsagt
pandemiens konsekvenser for arbeidslivet.

Ta godt vare på dere selv!

Eksempler på eksterne prosesser og rådgivninger Arbeidstilsynet har vært involvert i under pandemien:
Bransjeveiledere for:
• kontorarbeidsplasser
(Arbeidstilsynet)
• helse (FHI)
• skole (FHI)

• frisør (FHI)
• åndedrettsvern i helsevesenet
(FHI)
• grøntproduksjon (Mattilsynet)
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• vaskerier av tekstiler til
helseinstitusjoner og næringsmiddelbransjen (Norske
vaskeriers kvalitetstilsyn)

Verktøy for risikovurdering
av arbeidsrelatert
Covid-19 smitte
Signe Lohmann-Lafrenz, spesialist i arbeidsmedisin,
signe.lohmann-lafrenz@stolav.no
Kristin Mølmann Planting, spesialist i arbeidsmedisin,
kristin.planting.molmann@unn.no

I

følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsmiljøet være fullt
forsvarlig og helsefremmende for alle ansatte. Nå
under pandemien har denne paragrafen i arbeidsmiljøloven vært under press. Er det under en pandemi
mulig at denne paragrafen oppfylles i bedrifter som
fordrer nærkontakt med andre mennesker?

få en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver ansatte kan
fortsette med og hvilke de eventuelt bør skjermes fra,
basert på om arbeidsoppgaven havner på rødt, orange,
gult eller grønt. Matrisen skal også kunne brukes i det
mer overordnede systematiske HMS-arbeid i sykehuset.
Matrisen tar utgangspunkt i en situasjon hvor smittespredning i samfunnet er stor og at ansatte ikke har på
seg verneutstyr. Tanken er at med adekvat verneutstyr
kan grupper uten risikofaktorer jobbe på rødt, gult og
grønt, mens grupper med lett økt risiko kan jobbe med
grønne, gule evt. oransje arbeidsoppgaver, og grupper
med moderat/høy risiko bare kan jobbe på grønt. (Se
tabell 1). Hva som menes med adekvat verneutstyr tar
ikke denne matrisen stilling til.

Forfatterne av denne artikkelen jobber begge som
bedriftsleger på to store sykehus i Norge. Vi har via vår
jobb som bedriftsleger fått kjenne på de ovennevnte
utfordringene i vårt daglige arbeid de siste månedene.
Fra og med 12. mars har vi fått spørsmål fra friske ansatte
og ansatte i risikogrupper som har vært bekymret for
egen helse med tanke på eksponering for, og mulig smitte
med viruset Sars-CoV-2 i jobbsammenheng.

Presentasjon av 4 cases

I vår jobb som bedriftsleger har særlig gravide ansatte,
ansatte med risikofaktorer og deres ledere tatt kontakt
med oss i bedriftshelsetjenesten for råd i forhold til
arbeidsoppgaver og risiko for eksponering for og smitte
av Sars-CoV-2. Vår erfaring er at ledere og ansatte
opplever rådene fra FHI som generelle og lite rettet
mot det konkrete arbeidet i sykehus. Det har vært utfordrende for ledere og ansatte å omsette rådene til den
praktiske hverdagen. FHI har for eksempel, i sine råd
om verneutstyr, ikke differensiert på friske ansatte og
ansatte i risikogrupper. FHI har dessuten ikke definert
hoste og nysing som aerosoldannende. Rådene fra
Helsedirektoratet, STAMI og Arbeidstilsynet har vært noe
mer konkrete, men heller ikke utfyllende. I den praktiske
hverdagen har utfordringene vist seg spesielt med tanke
på det å få en felles forståelse for hva risikoen for smitte i
hver enkelt situasjon er, samt det å få en felles forståelse
av hvilket verneutstyr som gir fullgod beskyttelse.

De beskrevne arbeidsoppgaver for hver case er forsøkt
lagt inn i matrisen (tabell 2) for å synliggjøre risiko for
smitte. Tilsvarende kan du som BHT-ansatt bruke denne
matrisen til å kartlegge arbeidsoppgavers risiko, og
vurdere hvilke oppgaver ansatte eventuelt bør skjermes
fra. Husk at her vurderes bare risiko for eksponering
for Covid-19 – det kan være andre faktorer som gjør at
ansatte ikke bør utføre oppgaven.

Case 1
59 år gammel overlege med iskemisk hjertesykdom
og velregulert BT. Stentoperert i hjertet for 2 år siden.
Arbeidsoppgaver: UL abdomen av 20-40 minutters
varighet. Pasientgruppa screenes og samarbeider
generelt godt om smittevernregler. Lunsj med kollegaer.
Ferdes rundt om på sykehuset.

Som et forsøk på å navigere i dette terrenget har vi utarbeidet en matrise. Matrisen er tenkt brukt som et praktisk
verktøy av sykepleier eller lege fra BHT i trepartssamtaler
(ansatt, leder og bedriftshelsetjeneste). Man plotter
inn arbeidsoppgaver i skjemaet slik at man enkelt kan

Konklusjon: Ansatt med lett økt risiko for alvorlig forløp
av Covid-19. Har arbeidsoppgaver som gir nærkontakt
med pasienter i mer enn 15 min og arbeider med en
pasientgruppe som er pålitelig i forhold til screening for
Covid-19. Anbefales å kunne fortsette sitt arbeid, men
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Tabell 1: Arbeidstakere inndelt i risikogrupper i forhold risiko for alvorligere forløp av Covid-19 infeksjon
Risikogruppe
Per 13. august var risikogrupper definert som

Type arbeidsoppgaver som kan utføres

(https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/)

Arbeidstakere uten risikofaktorer
Friske gravide

Grupper med lett økt risiko
• Alder 66-80 år
• Alder 50-65 år og én av følgende kroniske
sykdommer: (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/)
Gravide med kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner
Grupper med moderat / høy risiko:
• Beboer i sykehjem
• Alder over 80 år.
• Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50-65
år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
(https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/)
Tabell 1: Arbeidstakere inndelt i risikogrupper i forhold risiko for alvorligere forløp av Covid-19 infeksjon.

at pasient leires med pustesone vekk fra ansatte og at
det er lav terskel for gi pasient munnbind på.

blodprøve tar ca. 10 minutter. Personer fyller ut skjema
om de har symptomer på Covid-19 før ankomst, men
arbeidstaker angir at flere personer lyver om luftveissymptomer fordi de ønsker å få tatt blodprøve. Den
ansatte sitter tidvis i ekspedisjon.

Case 2
56 år gammel vernepleier på psykiatrisk sengepost med
diabetes, hyperkolesterolemi og nylig hjerneslag. Hun
er restituert etter hjerneslaget.
Arbeidsoppgaver: Arbeider med gruppeveiledning, en til
en samtaler, iblant aggresjonshåndtering av voldelige
pasienter og bistår bla pasienter med å dryppe øyne.
Jobber turnus. Lunsj med kollegaer.

Konklusjon: Den ansattes risiko for alvorlig forløp defineres som lav, men har samboer i høyrisikogruppe. I
og med pasientgruppa hun arbeider med er vanskelig å
screene godt før de kommer til blodprøvetaking defineres
hennes arbeidsoppgaver som røde. Hun kan arbeide med
blodprøvetaking såfremt pasient har munnbind eller det
er plexiglass imellom henne og pasient. Den ansatte bør
skifte klær og sko og utføre grundig håndvask innen hun
drar hjem til samboer med risikofaktorer.

Konklusjon: Ansatt med høy risiko for alvorlig forløp av
Covid-19. Pasientgruppen hun arbeider med er for det
meste pålitelig og tilregnelig og kan screenes for Covid19. Ca. 1 gang i måneden er det en voldelig hendelse
med pasient. Om arbeidet kan tilrettelegges vekk fra
kvelds- og nattevakter, hvor bemanningen er lav og bare
bistå med en-til-en samtaler med pålitelige pasienter,
kan hun være delvis på jobb. Hun må sykmeldes fra
resten av sine arbeidsoppgaver.

Case 4
35 år gammel gravid i 2. trimester, frisk anestesilege.
Arbeidsoppgaver: Tar opp anamnese/gjør klinisk u.s.
før anestesier/operasjoner, arbeider med intubering/
legger blokader av akutte, uavklarte pasienter og elektive
pasienter. Spiser lunsj med kollegaer. Går mye rundt på
hele sykehuset.

Case 3
60 år gammel frisk bioingeniør på poliklinisk prøvetaking.
Har samboer hjemme som er i høyrisikogruppe.
Arbeidsoppgaver: 30-40 blodprøver per dag på personer som kommer poliklinisk for blodprøvetaking. Hver

Referanser:
1) https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1
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Konklusjon: Frisk gravid uten svangerskapskomplikasjoner. Dersom arbeidet kan tilrettelegges slik at hun
kan utføre arbeidsoppgaver på grønt, gult og muligens
oransje med åndedrettsvern (f.eks. anestesier inkl.
intubering og blokader på elektive, screenet pasienter),
kan hun være på jobb. Må tilrettelegges vekk fra arbeid
med akutte/utilregnelige pasienter grunnet uavklart
Covid-19 status samt risiko for utagering og vold.

Konklusjon og videre tiltak

veiledning i hvordan man risikovurderer arbeidsoppgaver
knyttet til mulig eksponering og risiko for smitte av
Covid-19. Dette gjelder spesielt for ansatte som har
risikofaktorer eller er gravide. Vi håper tabellen over kan
være til hjelp i det praktiske arbeidet for ledere, ansatte
og BHT i sykehus. I tillegg håper vi at vi med dette kan
inspirere Arbeidstilsynet og FHI til å utforme praktiske
risikovurderingsverktøy med nasjonal konsensus, som
kan brukes i sykehus. Forfatterne tar gjerne imot forslag
til forbedringer av arbeidet.

Vi erfarer at ansatte og ledere har behov for praktisk
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•

Arbeid på mer enn 2 meters avstand i
mindre enn 15 min
Ta opp
anamnese

Ta opp
anamnese
•
•

•
•
Ta opp anamnese
Arbeid i ekspedisjon

Ta opp anamnese
Arbeid i ekspedisjon

Ferdsel på sykehuset
Aggresjonshåndtering
Legge blokade
Klinisk u.s.

Dryppe øyne
Blodprøvetaking

Intubering

Tabell 2: Risikomatrise med fokus på arbeidsoppgaver i sykehus.

•

Arbeid på mer enn 2 meters avstand i
mer enn 15 min

•
•

•
•
•
•

•

Arbeid nærmere enn 2 meter i
mindre enn 15 minutter
Ferdsel på
sykehuset
Legge blokade
Klinisk u.s.

Intubering

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Ta opp anamnese
Arbeid i ekspedisjon

Ta opp anamnese
Arbeid i ekspedisjon

Ferdsel på sykehuset
Aggresjonshåndtering
Legge blokade
Klinisk u.s.

Dryppe øyne
Blodprøvetaking

Intubering

Mistenkt C-19
Uavklart smitte.
• Tegn på akutt
• Pasient ikke kontaktbar/ kan
luftveisinfeksjon
ikke svare adekvat på spm
• Feber
• Utilregnelig pasient/kan ikke
• Nærkontakt med person
følge angitte instrukser om
med påvist C-19 48
hygiene/lyger om
timer før symptomdebut
screeningsspørsmål for å få
• Reiseanamnese
behandling
• Annet

Ansikt-til-ansikt-kontakt med <1
meter avstand i mindre enn 15
minutter

Aerosolgenererede prosedyrer (se
FHI)
Akutte/ukontrollerte/fysiske
krevende arbeidsoppgaver med
pasient
Hoste/nysing begynner etter
screening eller fremprovoseres
(svelgprøver, sondenedleggelse mm)

Kategorisering av arbeidsoppgave:
Arbeid nærmere enn 2 meter i mer
enn 15 minutter

Kategorisering av mulig Bekreftet C-19
smittekilde
(pasient/kollega/pårørende):

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Gruppeveiledning
En-til-en samtaler
Ta opp anamnese
Arbeid i ekspedisjon
Ta opp anamnese
Arbeid i ekspedisjon

Ferdsel på sykehuset
Aggresjonshåndtering
Legge blokade
Klinisk u.s.

Dryppe øyne
Blodprøvetaking

Intubering

UL abdomen gravide
Lunsj med kollegaer

Lite sannsynlig C-19 uten
luftveissymptomer
• har ikke vært eksponert
for kjent smitte
• har ikke vært utenfor
Norge.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Gruppeveiledning
En-til-en samtaler
Ta opp anamnese
Arbeid i ekspedisjon
Ta opp anamnese
Arbeid i ekspedisjon

Ferdsel på sykehuset
Aggresjonshåndtering
Legge blokade
Klinisk u.s.

Dryppe øyne
Blodprøvetaking

Intubering

UL abdomen gravide
Lunsj med kollegaer

Usannsynlig C-19 smittet. Ingen
luftveissymptomer, ingen feber, negativ SARSCoV-2, ikke vært eksponert for kjent smitte og
ikke vært utenfor Norge

Åndedrettsvernets plass i
smittevern- og arbeidsmiljølovgivning
Av Ann-Helen Olsen, sertifisert yrkeshygieniker, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ann-helen.olsen@unn.no

U

ndertegnede mener at tiltak for å verne helsepersonell mot smitte må få en større plass
i smittevernforskriften og veiledningen til
denne. I den aktuelle pandemisituasjonen
har helsemyndighetene satt premissene
for ivaretakelse av sikkerheten til helsepersonell.
Imidlertid er det usikkert hvorvidt helsemyndighetene har
tilstrekkelig kompetanse når det gjelder åndedrettsvern.
Det ville etter undertegnedes mening vært ønskelig at
arbeidsmedisinsk og yrkeshygienisk fagkompetanse i
større grad hadde vært involvert i vurderinger som gjelder
bruk av verneutstyr for helsepersonell. I denne artikkelen
ønsker jeg å gjøre rede for noen sentrale prinsipper om
åndedrettsvern.

verneutstyr samt opplæring i disse to punktene. I § 2-2
burde åndedrettsvern og øyebeskyttelse vært nevnt
eksplisitt, da disse er helt avgjørende for tilstrekkelig
beskyttelse når det dreier seg om (bio)aerosoler.
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (til
arbeidsmiljøloven), § 15-3 sier at arbeidsgiver skal
sørge for at personlig verneutstyr som anvendes på
arbeidsplassen til enhver tid gir fullt forsvarlig vern
(4)
. Videre sier paragrafen at arbeidsgiver særlig skal
påse at personlig verneutstyr ikke medfører økt risiko
ved bruk, passer eller kan tilpasses arbeidstaker og er
tilpasset de aktuelle arbeidsforhold. Dette er krav som
også må oppfylles under en pandemi, parallelt med
ivaretakelse av smittevern. Eksempel på økt risiko som
er påløpt mange helsearbeidere denne våren er sår- og
trykkskader etter bruk av åndedrettsvern som ikke er
tilpasset den enkelte (5).

Regelverk
Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten
er svak på tiltak for å verne personell (1). Forskriftens
§ 2-1 sier at sykehus er pliktig å ha et infeksjonskontrollprogram som bl.a. skal omfatte tiltak for å verne
personalet mot smitte. I § 2-2 nevnes skriftlige rutiner for
smitteverntiltak, herunder bl.a. bruk av beskyttelsesutstyr, herunder hansker, munnbind og beskyttelsesfrakk
(1)
. Dette er alt som sies om tiltak for å ivareta personalet
mot smitte i denne forskriften samt smittevernloven.
Dette er en ganske begrenset beskrivelse og utdyping
av en omfattende problemstilling, særlig i lys av at
over 7000 helsearbeidere har dødd på verdensbasis
under koronapandemien (2). Folkehelseinstituttet, som
nasjonal kompetanseinstitusjon på smittevern, skal bl.a.
gi faglige råd og veiledning om valg av smitteverntiltak
til helsepersonell (3). Smittevern på sykehus ivaretas av
egne smittevernenheter. Men det kan synes som om
flere av disse enhetene ikke har kultur eller erfaring i å
praktisere godt HMS-arbeid.

Tiltakshierarkiet
Tiltakshierarkiet er en modell som benyttes for å
bestemme hva slags type tiltak som bør settes inn for
å kontrollere og redusere eksponering på arbeidsplasser
mest effektivt (6). Bruk av personlig verneutstyr (PVU) er
plassert nederst i tiltakshierarkiet (se figur 1), og er ofte
det minst effektive tiltaket for å redusere eksponering
for forurensing. Øverst i hierarkiet finner vi eliminasjon
og fjerning av farekilder. Disse er gjerne de tiltak som er
mest effektive, men også vanskeligst å implementere (6).

I kommentaren til smittevernforskriften gjentas setningen om tiltak for å forebygge infeksjoner som kan oppstå
hos helsepersonell i forbindelse med det arbeidet de
utfører, med henvisninger til forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet og forskrift
om tiltaks- og grenseverdier. Her burde det i tillegg vært
henvist til forskrift om utførelse av arbeid, som er den
forskriften jeg anser som viktigst med hensyn til å foreta
risikovurderinger av arbeidsoppgaver, bruk av personlig

Figur 1: Tiltakshierarki
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Farekilder som smitte fra pasienter er vanskelig å fjerne
eller erstatte, men man kan vurdere organisatoriske og
tekniske tiltak som vil bidra til å redusere eksponering
for smitte. Eksempler på dette kan være å redusere
antall personer som har pasientkontakt og øke ventilasjonskapasiteten. Ofte vil bruk av personlig vernutstyr,
generelt i arbeidslivet, være blant de første tiltakene
man setter inn, før man klarer å få på plass andre typer
tiltak, dersom det er en forurensning som man ikke kan
planlegge tiltak mot i forkant.

kan sammenligne tilpasning av åndedrettsvern med
tilpasning av fottøy. Du tar ikke på deg et vilkårlig par
sko for å gå med hele arbeidsdagen. Du tar på deg de
skoene du har prøvd og som du vet passer føttene dine.
For å tetthetsteste åndedrettsvern måler man hvor stor
lekkasje det er mellom ansikt og maske. Lekkasjen måles
mens arbeidstaker utfører øvelser for å simulere normale
bevegelser i ansiktet.

Forutsetning for bruk av engangsmasker
Forutsetningen for at det skal være trygt å bruke engangsmasker i helsesektoren er å innføre tetthetstesting (8)
også her, i tillegg til å ha store nok beredskapslagre slik
at man under en pandemi har tilgang på det verneutstyret som er tilpasset helsepersonell. Det er viktig å
ha beredskapslagre av mange maskemodeller slik at
alt helsepersonell som har behov for åndedrettsvern
får masker som de kjenner og vet er tilpasset dem selv.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern er personlig vernutstyr som beskytter
mot forurensninger i den luften som pustes inn.
Det finnes flere typer åndedrettsvern, og innenfor hver
type finnes mange varianter. Blant helsepersonell er
det vanlig å bruke engangsmasker som filtrerende
åndedrettsvern (FFP), se eksempel i figur 2. I tillegg
har vi flergangsmasker som enten kan være halvmaske,
helmaske som dekker øyne i tillegg til munn og nese,

Alternativ til engangsmasker
Dersom man ikke kan anlegge store nok beredskapslagre
av et godt nok utvalg engangsmasker må man vurdere
alternativet til engangsmasker som er flergangsmasker,
og da gjerne halvmasker. Halvmasker er mye mer elastiske og lettere å få tilpasset den enkelte arbeidstaker og
vil oftere godkjennes ved tetthetstesting (7, 9). De finnes
ofte også i flere størrelser. Det må lages systemer som
gjør det mulig å rengjøre og desinfisere disse på en god
og enkel måte. Det kreves mer ressurser å ivareta smittevern for hver halvmaske, men dette vil spares inn på
mindre lagerbeholdning og innkjøp av engangsmasker.

Risikovurdering av smitteeksponering
Når man skal velge åndedrettsvern som beskyttelse
ved utførelse av arbeid som kan medføre innånding av
forurenset luft, må det først gjøres en risikovurdering for
å kartlegge i hvilke situasjoner og hvilken beskyttelsesfaktor det er behov for. Dette er vanlig fremgangsmåte
og HMS-tenkning ved all type arbeid, og er forankret i
arbeidsmiljøloven. På bakgrunn av en risikovurdering kan
man velge det verneutstyret som beskytter godt nok.
Nå under koronapandemien har Folkehelseinstituttet
(FHI) gjort denne risikovurderingen på generelt grunnlag
på vegne av helseinstitusjonene, uten å ta hensyn til
lokale forhold. FHI har vurdert risiko ut fra hva vi vet om
viruset SARS-CoV-2 p.t. Men viruset er nytt, vi vet ikke
alt, så kunnskapen er begrenset. Det tas ikke høyde for
det vi ikke vet om hvor lett viruset eventuelt kan smitte
via aerosoler lengre bort fra kilden enn 1-2 meter. Dette
har resultert i begrensninger i hvilke situasjoner man
kan bruke åndedrettsvern og valg av åndedrettsvern.
Begrensninger som kan utsette arbeidstakerne for
smittesituasjoner de ikke hadde havnet i ved god HMSplanlegging. Skal man jobbe med f.eks. kreftfremkallende
kjemikalier hvor man er usikker på forurensningsnivåene,
er det naturlig å velge en type åndedrettsvern som vi vet

Figur 2: Eksempel på engangsmaske

eller hette som dekker hele hodet, se eksempler i figur 3.
FFP, halvmasker og helmasker er tettsittende og man er
avhengig av tett kontaktflate mellom ansikt og maske,
dvs. man må bestå en tetthetstest for å være helt sikker
på at masken filtrerer så mange prosent som den er
oppgitt å gjøre. Bruker man hette er denne løstsittende,
og det lages et overtrykk med luft inne i hetten slik at
forurenset luft ikke trenger inn.
Helsepersonell benytter for det meste åndedrettsvern av
typen FFP fordi dette er engangsutstyr som kastes etter
bruk. Dette er en stor fordel med hensyn til ivaretakelse
av godt smittevern. Ulempen med disse er at ikke alle har
like god passform. Det finnes svært mange produsenter
og modeller av denne type åndedrettsvern, alle godkjent
etter gjeldende standard. Ingen åndedrettsvern har
passform som blir tett nok på alle personer, og ingen
personer passer alle typer åndedrettsvern (7). Man
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beskytter best mulig. HMS-arbeid i praksis innebærer å ta
høyde for det man ikke vet, og tilstrebe så lav eksponering
som mulig.

Ivaretakelse av helsepersonell
Det er viktig at arbeidsgivere legger til rette for god
opplæring i risikoforhold og bruk av personlig verneutstyr
for ivaretakelse av arbeidstakerne, ikke minst under en
pandemi da det er stort arbeidspress og flere opplever
redsel for smitte og belastende erfaringer.
Helsepersonell kan komme i situasjoner hvor de ikke kan
beskytte seg godt nok på grunn av manglende beskyttelsesutstyr og personlig verneutstyr. Enten på grunn
av tomme lagre eller at de ikke kan benytte tilgjengelig
utstyr som flergangsmasker fordi det ikke er inkludert i
gitte retningslinjer for smittevern (10).
Helsepersonell i Norge forventer at beskyttelsesutstyret
de benytter etter råd fra FHI beskytter godt nok. Det
gjør det i stor grad. Problemet oppstår når vi har en
pandemi med et virus vi ikke vet nok om ennå, og at det
kanskje er nødvendig å beskytte seg med PVU, som
åndedrettsvern.

Begrensninger i FHIs retningslinjer
«Åndedrettsvern er kun påkrevd ved aerosolgenererende
prosedyrer.» (10). «Det er som hovedregel kun behov for
beskyttelsesutstyr dersom man er nærmere pasient
med påvist eller mistenkt covid-19 enn to meter (dråpesmitte). Unntaket er ved aerosolgenererende prosedyrer.
Da bør alle som oppholder seg i samme rom benytte
beskyttelsesutstyr.» (10).
Dette kan vi lese på fhi.no. Det står ikke noe om å vurdere
den enkelte situasjon, som vil være avhengig av antall
pasienter på hvert sted, sykdomsforløp og tidsaspekt
for utøvelse av aerosolgenererende prosedyrer. Er det
snakk om å bruke åndedrettsvern hele tiden, eller kun den
tiden det tar å utføre aerosolgenererende prosedyrer?
Beskrivelsen kan tolkes på begge måter, men man
kan ikke si hverken det ene eller det andre i generelle
retningslinjer. Her kommer vi tilbake til at det må gjøres
risikovurdering av den enkelte situasjon, eller i alle fall
på den enkelte enhet. Blant annet fordi lokale faktorer
som for eksempel ventilasjonsforhold spiller en stor rolle.
Både plassering av avsugsventiler og luftmengder har
betydning. Dersom covid-19-pasienter er plassert på
enkeltrom eller dobbeltrom i lokaler med god ventilasjon,
for eksempel tilpasset isolat, kan man sannsynligvis
variere hvor og når man bruker åndedrettsvern. Dersom
covid-19-pasienter er plassert mange på ett sted, slik
man har sett på bilder fra for eksempel Italia, blir det
større konsentrasjoner av virus i luften, og da vil det være
påkrevd med åndedrettsvern hele tiden for å beskytte
helsepersonell tilstrekkelig.

Figur 3: Eksempler på flergangsmasker
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Hvordan man kan oppfylle krav i regelverket

Arbeidsgivere, HMS-ansvarlige, HMS-rådgivere, bedriftshelsetjenester og smittevernenheter må samarbeide
bedre om å legge til rette for best mulig beskyttelse for
helsepersonell som kan ha høy risiko for smitteeksponering. Tiltak for å verne helsepersonell mot smitte må
få en større plass i smittevernforskriften og veiledning
til denne.

Helsepersonell som må jobbe i mulige luftsmittesituasjoner må få tilgang til åndedrettsvern som passer og
tetter som forventet, uavhengig av om det krever større
lagerutvalg eller skaper merarbeid i form av omfattende
rengjøringsprosedyrer. Er tilgangen på PVU begrenset
kan man vurdere ytterligere tiltak for å drøye beholdningen, som gjenbruk og overgang til flergangsutstyr.
Tetthetstesting av åndedrettsvern må bli en del av
helsesektorens forebyggende arbeid.

Pandemiberedskap og -planer må inkludere Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenester.
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Arbeidsrelatert rhinitt med
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Introduksjon

luftveisplager har vært kjent over lang tid og for ulike
yrkesgrupper, men renholdbransjen har kommet mer i
fokus de siste årene. Data fra SSB på sysselsetting av
renholdere (privat og eget hjem) i alderen 15-74 år for
fjerde kvartal 2014, viste at det var totalt 63 666 renholdere i Norge hvorav 48 805 var kvinner og 14 861 menn.
EUROSTAT 2006 oppga at det da var 3.6 millioner ansatte
i denne bransjen i 20 europeiske land. Rapporten viste
også at renholdere utgjorde 3 % av total sysselsetting
i privat sektor, mesteparten var deltidsansatte kvinner
og fremmedarbeidere.

Rhinitt kommer av rhino-, til gresk rhis (genitiv rhinos)
«nese» og «itis» - en betennelse, det vil si rhinitt er
en betennelse i neseslimhinnen. På verdensbasis har
opptil 20 % av den generelle befolkning kronisk rhinitt.
En populasjonsbasert studie fra Telemark i Norge, et
fylke som tradisjonelt har hatt mye industri, viste at 9 %
av innbyggerne hadde kronisk rhinosinusitt i 2013 mens
om lag 12 % rapporterte kronisk rhinitt (1). Det er vist at
rhinitt kan gi nedsatt livskvalitet (2, 3, 4).
Kronisk rhinitt kan defineres som en tilstand med
vedvarende betennelse i neseslimhinnen som ikke
skyldes sesongavhengig allergisk rhinitt (høysnue).
Videre kan man dele kronisk rhinitt inn i rhinitt med
eller uten nesepolypper. Det kan skilles mellom to typer
arbeidsrelatert rhinitt; rhinitt som skyldes arbeidseksponering og rhinitt som forverres av eksponering i
arbeid. I tillegg finnes flere mer sjeldne typer rhinitt
som ikke beskrives nærmere i denne artikkelen. Det
skilles videre mellom ikke-allergisk rhinitt og allergisk
(IgE eller ikke-IgE mediert). IgE-mediert rhinitt krever
en latensperiode for å gi immunologisk sensibilisering
og symptomene oppstår ved re-eksponering ved
konsentrasjoner som ikke påvirker andre som arbeider
ved samme nivå av eksponering. Ikke-allergisk rhinitt
uten latenstid oppstår ofte etter en plutselig kraftig
eksponering for gass, støv, damp eller røyk og kan utløse
en akutt luftveisreaksjon som siden kan bli kronisk.
Dokumentasjonen for en slik sammenheng er best for
nedre luftveier (RADS=Respiratory Airway Dysfunction
Syndrome).

Målet med denne oversiktsartikkelen er å gi en kort
oppsummering av kunnskap om arbeidsrelatert rhinitt
generelt og å sammenfatte kunnskap om tilstanden hos
renholdere spesielt. Videre ønsker vi å foreslå punkter
som kan tas med ved målrettede helseundersøkelser
av personer med mistenkt rhinitt med spesielt fokus
på renholdere.

Material og metode
Kunnskapsgrunnlaget til artikkelen bygger på søk
i PubMed fra 1.februar 2018 til 27.april 2020 med
søkestrengen: (((work-related rhinitis) OR ((rhinosinusitis)
OR (rhinitis)) OR (occupational rhinitis))) AND ((cleaning
products) OR ((disinfectants) OR (detergents))). Artikler
eldre enn 1985 ble ikke inkludert. Søket resulterte i 202
artikler. Artikler som ikke ble inkludert var: 1. de som ikke
var arbeidsrelatert (inklusiv blant annet medikamentelt-utløst rhinitt og rhinitt forårsaket av virusinfeksjon),
2: artikler som hovedsakelig omhandlet astma, 3: studier
på barn, 4: ikke humane studier, 5: språk (kun norsk og
engelsk ble inkludert) og 6: diverse tilstander (som blant
annet omhandlet kronisk rhinosinusitt (CRS)/ hudplager /
søvn / anafylaksi / mood-disorders / kjemisk intoleranse).
Det resulterte i 18 inkluderte artikler. Forfatterne har i
tillegg lagt til 11 relevante artikler (1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 og 21).
(Figur 1.)

Tidlig diagnostikk av arbeidsrelatert rhinitt er viktig
for å forebygge sykdomsutvikling og fordi tiltak for å
redusere eksponering bør igangsettes raskt (2, 3, 4). Et
godt eksempel på dette er fra 1997 da det på Haukeland
universitetssjukehus ble satt i gang en stor kartlegging
av mulig lateksallergi og hvor sykehusledelsen reagerte
raskt med iverksetting av tiltak som førte til at det ikke
oppsto nye tilfeller (5).

Resultat
Arbeidsrelatert rhinitt ble i 1988 beskrevet i en oversiktsartikkel om rhinitt der det skrives om at diagnosen
er vanskelig å stille, men at anamneseopptak med
eksponeringskartlegging, både fra jobb og privat i
hjemmet, er avgjørende for å stille riktig diagnose (7). I

Det er vist at gjentatt lavgradig eksponering for lokalirriterende substanser i vaskemidler kan være en mulig
årsak til astma hos renholdere (6). Arbeidsrelaterte
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og andre matprodukter er assosiert med høy prevalens
av arbeidsrelatert rhinitt (10). I en studie basert på data
fra European Community Respiratory Health Survey
(ECRHS) som inkluderte 1281 sveisere fant Storaas T.,
et al. at insidens av rhinitt var høyere blant sveisere,
Hazard Ratio (HR) 1.4 95 % KI (1.3 – 1.6), sammenliknet med
den generelle befolkningen (11).
En deskriptiv analyse av 910 utredninger av pasienter i
aldersgruppen 20–29 år utført ved arbeidsmedisinske
poliklinikker i Norge i perioden 2010–17, viste at de hyppigste diagnosene var astma (21 %) og kontakteksem
(20 %) etterfulgt av rhinitt (vasomotorisk, allergisk og
kronisk; 8 %) (12).
Telemarkstudiens første datainnsamling i 2013 viste
at kronisk rhinosinusitt var mer vanlig hos personer
eksponert for papirstøv, vaskemidler, metallstøv, dyr,
fukt/muggsopp/mugg og fysisk tungt arbeid (1). Det er
naturlig å anta at slik eksponering også er assosiert med
rhinitt. Sannsynligheten for sykdomsutvikling ser ut til
å være størst 2 til 5 år etter eksponering (2, 3).
I 2002 ble det publisert resultater fra en populasjonsbasert studie av Hellgren J, et al. som fant en assosiasjon
mellom rhinitt og arbeid som mannlig renholder (Odds
Ratio (OR) 2.1, 95 % KI 1.1-4.0) (13). I en studie fra Brazil
ble det vist økt forekomst av rhinitt blant kvinnelige
renholdere (OR 2.1, 1.2-3.7) (14). De siste to tiår har flere studier
vist 50-100 % høyere risiko for arbeidsrelatert luftveissymptomer blant renholdere generelt (2, 15). Radon K, et
al. Konkluderte i 2008, basert på data fra ECRHS II, med
at arbeid som renholder er assosiert med økt risiko for
rhinitt som debuterer i voksen alder.

Figur 1 .

1999 ble det gjennomført en tverrsnittstudie med fokus
på allergi hos bakere i Bergen, Norge (n = 183), den viste
høy prevalens av symptomatiske bakere (>50%) som
hovedsakelig rapporterte neseplager (4). Forfatterne
konkluderte med at det var en klar sammenheng mellom
rhinitt og symptomer fra de nedre luftveiene. Funnene
i denne studien styrker teorien om «a unified airway
model» hvor rhinitt anses å være en forløper for astma.
Moscato G, et. al publiserte i 2009 en oversiktsartikkel
om arbeidsrelatert rhinitt. Forskerne konkluderte med
at helsepersonell, renholdere, bakere, lærlinger i enkelte
utsatte yrker og arbeidstakere som var eksponert for
mange forskjellige agens hadde økt risiko for arbeidsrelatert rhinitt (3). Arbeidstakerne har sannsynligvis høyest
risiko de første årene etter oppstart i arbeid.

I en oversiktsartikkel om astma og rhinitt blant renholdere
fra 2014 rapporterte 79 % av de inkluderte studiene økt
risiko for astma og rhinitt (16). Hos renholdere mistenkes
at rhinitt kan ha en irritativ mekanisme, blant annet ved
eksponering for støv eller ikke-allergener fra sprayflasker,
men spesifikk sensibilisering kan heller ikke utelukkes (2,
5, 14)
. Ved allergisk rhinitt mistenkes sensibilisering blant
annet mot triklosan, kvartære ammoniumforbindelser
(som er en av mange kvartære ammoniumforbindelser), kloraminer, benzalkoniumklorid og andre klorerte
forbindelser (16, 17, 18, 19, 20).

Siracusa A, et. al fant at arbeidstakere eksponert for
medisiner, trestøv, kjemikalier, metaller og biocider har
høyere risiko for non-IgE-mediert og irritant-indusert
arbeidsrelatert rhinitt (8). Økt risiko ble vist hos helsepersonell, antibiotikaprodusenter og renholdere. Også
Mazurek JM, et. al fant at arbeid som helsepersonell
ga økt risiko for arbeidsrelatert rhinitt grunnet bruk av
renholds- og desinfeksjonsmidler (9).

Vanhanen M. et al. fra det finske instituttet for yrkesmedisin i Helsinki testet sensibilisering mot enzymer i
vaskemiddelindustrien ved bruk av spørreskjema, fysiske
tester og stasjonære målinger og konkluderte med at
på tross av rutiner for å minimere eksponering, viste
målinger i luften høyere enzymkonsentrasjoner enn
forventet og økt risiko for sensibilisering. Høyest forekomst av rhinitt er observert ved blanding av produkter
(16, 17)
. Den finske studien viste at 22 % av de ansatte var

En nylig publisert oversiktsartikkel om arbeidsrelatert rhinitt konkluderte med at eksponering for renholdsmidler,
sterke irritanter, laboratoriedyr, syreanhydrider, melstøv
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sensibiliserte og at alle disse hadde rhinitt symptomer.
Enzymer (proteaser, lipase, cellulaser, carboxylaser) blir
benyttet som ingredienser i vaskemidler (21). Enzymene
kan være produsert fra Aspergillus eller Bacillus subtilis
species og har potente sensibiliserende egenskaper
som kan indusere allergisk rhinitt. Hos sykepleiere er
det rapportert om rhinitt etter eksponering for glutaraldehyd brukt i desinfeksjonsmidler (22, 23, 24, 25). Allerede
på 1990-tallet ble det rapportert om tilfeller av allergisk
rhinitt i vaskemiddelindustrien (26). Dette har senere blitt
bekreftet av andre (27, 28). Sarlo K, et. al konkluderte med
at eksponeringsnivået i vaskemiddelindustrien som skal
til for å gi sensibilisering sannsynligvis er lavere enn det
som trengs for å utløse allergiske symptomer (29).
Hvorvidt atopi og røyking er en predisponerende faktor
for rhinitt er imidlertid omdiskutert (2, 4, 13, 14, 16).

Diskusjon
Arbeidsrelatert rhinitt synes fortsatt å være en underdiagnostisert tilstand, til tross for at Bernardo Ramazzini
allerede i 1713 beskrev symptomene i forbindelse med
bakerastma.

Figur 2. Relevante spørsmål for screening av rhinitt

tilfeller oppstår.
Slik lov og forskrift samt NAV’s praksis er i dag, får
pasientene, i motsetning til andre land i Europa, som
regel ikke godkjent rhinitt som yrkessykdom. Tap av
luktesans kan godkjennes og erfaringer viser at det
er godkjent enkelte tilfeller av arbeidsrelatert irritativ
rhinitt mens det for allergisk rhinitt paradoksalt nok kan
være vanskeligere. Det er dermed ekstra viktig å sende
melding om arbeidsrelatert sykdom ved mistanke om
både irritativ- og allergisk rhinitt.

Basert på foreliggende litteratur mener vi at sammenhengen mellom rhinitt og eksponering i arbeid er så
god at økt fokus på primær og sekundær forebygging
er på sin plass. I en tidlig fase av sykdommen kan man
ofte se tydelig bedring i friperioder og forverringer i
perioder på jobb fordi symptomene vil være relatert til
eksponeringen, men symptomene kan oppstå både i og
etter arbeid. Ofte er det latenstid (uker - måneder - år)
før symptomene oppstår som kan gjøre det vanskelig
å assosiere plagene med eksponering i arbeid (2, 4). I de
fleste tilfeller er overvåking med tanke på sensibilisering
vanskelig i praksis, og det kan være vanskelig å identifisere utløsende agens. Ved debut av et nytt tilfelle bør
kartlegging igangsettes for å identifisere arbeidsoppgaver og eksponering som kan knyttes til symptomer. Målet
er alltid å fjerne eller substituere agens, men dersom
eksponering for den sensibiliserende faktor ikke kan
fjernes helt, bør arbeidstaker og arbeidsmiljø overvåkes
i form av målrettede helsekontroller.

For ansatte i industri som produserer vaskemiddel antas
eksponeringen å kunne være høygradig, dermed bør
tett oppfølging av arbeidstakerne gjøres. Spørreskjema
om rhinitt kan brukes for eksempel ved oppstart og
så hver 6 måned de 2 første årene og deretter årlig (17).
Overvåkingen bør også inneholde spørsmål om plager
fra nedre luftveier, for å screene med tanke på mulig
utvikling av arbeidsrelatert astma. I noen tilfeller kan
man supplere med immunologisk «skin-prick»-testing
og eller spesifikk IgE.

Ved bruk av validerte spørsmål fra ECRHS (figur 2.), kan
yrkesrelaterte neseplager avdekkes tidlig og tiltak settes
inn for å hindre kronifisering og redusert livskvalitet hos
arbeidstakere med rhinitt. Hvis sykdomstegn avdekkes
tidlig gir det også mulighet til å sette inn tiltak raskt og
slik forhindre kronifisering av plagene og de ulempene
som kan følge både for enkelt individer, bedrifter og
samfunnet som helhet. Det at studier tyder på at
arbeidsrelatert rhinitt kan være en forløper for astma
understreker viktigheten av kartlegging av eksponering
når rhinitt oppstår. Påvisning av ett tilfelle i en bedrift
forårsaket av sensibiliserende stoffer bør føre til omfattende primærforebyggende tiltak for å forhindre at nye

Spray gir spredning av renholdsproduktene i luft i form
av aerosol-dannelse som kan føre til økt respiratorisk
opptak. For alle ansatte som utfører renhold kan mulig
forebyggende tiltak være å redusere eller unngåbruk av
spray, blekemidler og ammoniakk og minimere bruk av
desinfeksjonsmidler samt å unngå blanding av de ulike
produktene (14, 16). Riktig bruk av verneutstyr, opplæring og
målrettede helseundersøkelser er viktig for å forebygge
sensibilisering og utvikling av rhinitt (14).
Åndedrettsvern bør brukes ved dårlig ventilasjon og
i små rom. Arbeidstakere bør i tillegg oppfordres til å
kontakte bedriftshelsetjenesten (BHT) ved nyoppståtte
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symptomer mellom helsekontroller. En god eksponerings- og sykehistorie er av stor betydning også ved
henvisning til 2. linjetjenesten. Tilbakemelding til BHT
fra de arbeidsmedisinske avdelingene om forebyggende
tiltak kan være nyttig.

• Påvisning av ett tilfelle i en bedrift forårsaket av
sensibiliserende stoffer, bør føre til omfattende primærforebyggende tiltak for å forhindre nye tilfeller.
• Forebyggende tiltak kan være å unngåbruken av
spray, blekemidler og ammoniakk og minimere bruk
av desinfeksjon samt å unngå blanding av de ulike
produktene og bruk av åndedrettsvern.
• Arbeidstakere bør tilbys regelmessig kurs om prosedyrer og produkter brukt i renhold og risiko for
luftveisplager og bør oppfordres til å kontakte BHT
ved nyoppståtte symptomer.

Behandlingen av arbeidsrelatert rhinitt går i hovedsak ut
på å eliminere eller redusere eksponeringen for utløsende
faktor kombinert med farmakoterapi som ved annen type
rhinitt. Dersom allergenene er kommersielt tilgjengelige
kan allergen immunterapi vurderes, det er vist best effekt
for høymolekylære forbindelser.

Oppsummering av anbefalinger for å
forebygging av arbeidsrelatert rhinitt:
• Målrettede helseundersøkelser bør utføres for å
forhindre arbeidsrelatert rhinitt. Sannsynligheten for
sykdomsutvikling er størst 2 til 5 år etter eksponering
starter.
• Allergi er viktig å påvise før vurdering av om den ansatte
må ut av eksponering gjøres.
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Bakerrhinitt som arbeidsrelatert s ykdom
og forløper til astma
– hvordan kan BHT bidra til forebygging?
Av Anna Hermanrud, anhe@equinor.no, bedriftslege i Equinor.
Introduksjon

tilstanden forverres av slike forhold (7)

Arbeidsrelatert astma representerer et vesentlig
helseproblem i befolkningen og antas å være ansvarlig for 5-15 % av nyoppståtte tilfeller av astma hos
voksne (1). Bakerastma er i Norge blant de hyppigst
rapporterte arbeidsrelaterte lidelser (2). Risikoen for å
få arbeidsbetinget astma når man har arbeidsbetinget
rhinitt, er betydelig økt (OR er 4,8) (3) Kan et økt fokus på
yrkesrhinitt gjøre at bedriftshelsetjenester kan forebygge
arbeidsrelatert astma hos bakere?

Dessverre oppdages ofte arbeidsrelatert astma for
sent til at sykdommen kan reverseres. I en litteraturstudie fra 2005, fremkom det at et flertall av de meldte
tilfellene ble kroniske, tross medisinsk behandling.
2-6 år etter diagnosetidspunkt hadde fremdeles 50
% av pasientene redusert inntekt, og hadde mottatt
yrkesskadeerstatning. Så mange som 60-70 % brukte
fremdeles astmamedisiner (2)
I de fleste tilfeller vil yrkesastmaen i den første tiden etter
utbrudd være reversibel. Klarer man å oppdage astmaen
tidlig nok, og arbeideren får redusert eksponeringen
betydelig ved eksempelvis omplassering, eventuelt ved å
gå over i annet yrke, unngår man kronisk astmasykdom.

Melstøveksponering
Melstøv kan både gi klinisk allergi, samt sensibilisering
og ikke-allergiske/irritative effekter både i luftveier
og på hud. (4) De mest aktuelle melsortene i Norge er
hvete og rug, deretter kommer bygg, havre og mais.
Ved melstøv som arbeidsmiljøproblem er det også
relevant å nevne tilsetningsstoffer som alfa-amylase,
proteaser og cellulaser som bedrer bakeegenskapene.
Samt forurensning i form av midd, evt. sopp, soppsporer
som er avhengig av lagringsbetingelsene fra høsting til
bakebord. (4)

Yrkesrhinitt
Rhinitt betyr betennelse i neseslimhinnen, og er i seg
selv er vist å være assosiert med dårligere søvn og
konsentrasjon, og redusert livskvalitet (8)
Det finnes i dag god dokumentasjon på at yrkesrhinitt
ofte er en forløper, og kan sees på som et faresignal
for utvikling av yrkesastma (9,10,11,17). Mekanismen for
den observerte korrelasjonen mellom yrkesrhinitt og
yrkesastma er fremdeles under forskning, men som
anbefalt i Stevens og Grammers «Occupational Rhinitis:
an update» fra 2015, bør man vurdere yrkesastma når
man diagnostiserer yrkesrhinitt, og vise versa (17). De
skriver videre at yrkesrhinitt som sykdom er viktig å
studere videre, både på bakgrunn av dens medisinske
og sosioøkonomiske konsekvenser.

Melstøv er listet i Arbeidstilsynets forskrift om tiltaks og
grenseverdier. Grenseverdien for inhalerbart melstøv
er i dag 3 mg/m3. Denne grenseverdien ble endret den
01.01.01 fra 5 mg/m3 (5) Utvikling av allergi kan skje ved
melstøvnivåer klart under 3 mg/m3. Beregnet terskelverdi ligger i området 0,5 - 1 mg/m (4)
Av ansatte på bakeri er deigblandere oftest de som er
mest eksponert for melstøv. Deretter kommer brødformere og ovnsarbeidere. De minst eksponerte er pakkere
og ansatte i administrasjon (6)

Yrkesrhinitt kan oppstå i flere yrker. I en tidligere finsk
studie fant man at risikoen for utvikling av yrkesrhinitt
var størst for pelsdyrarbeidere, deretter bakere (12).
Det er i dag ingen klar internasjonal diagnostisk konsensus for yrkesrhinitt (3).

Arbeidsrelatert astma
Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand
i luftveiene som kan utløses av ulike faktorer som for
eksempel allergener, luftveisinfeksjoner, fysisk anstrengelse og luftforurensning. (7)

I 2009 nådde dog et panel av eksperter fra noen europeiske og ikke-europeiske land en konsensus om en
definisjon; Yrkesrhinitt er en inflammatorisk sykdom i

Arbeidsrelatert astma omfatter både når tilstanden er
forårsaket av faktorer i arbeidet (yrkesastma) og når
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nesen, karakterisert av varierende eller konstante symptomer (dvs nesetetthet, nysing, rennende nese, kløe),
og/eller variabel nasal luftstrømsbegrensning, og/eller
hypersekresjon- forårsaket av forhold på arbeidsplassen.
(15)
Det er her altså tilstrekkelig med for eksempel kun
hypersekresjon som symptom, i tillegg til inflammasjon
i neseslimhinnen.

m3. Det ble vist samsvar mellom de subjektive plagene
og objektive funn av inflammasjonsmarkører ved bruk
av neseskyllingsmetode
Mindre enn halvparten av de som fikk diagnosen yrkesutløst rhinitt hadde positive allergitester. I motsetning til
i nesen så det ut for at allergi for yrkesallergener hadde
mer å si for de nedre luftveier.

Forskningsarbeid i Norge på yrkesrhinitt

Vanlig allergi så ikke ut til å være en risikofaktor for
utvikling av luftveisplager.

Torgeir Storaas undersøkte i sin doktorgradsavhandlingen Bakers Rhinitt (6) 197 bakeriarbeidere i Bergen.
Undersøkelsene bestod av intervju, besvarelse av spørreskjema, måling av støv på arbeidsplassen, allergitester,
neseskylling og metakolinprovokasjon av nedre luftveier.
Avhengig av hvilken arbeidsgruppe som ble studert ble
det funnet varierende melstøveksponering fra mellom <
1,0 mg/m3 til > 3,9 mg/m3. Deigblandere var klart mest
eksponert.

På bakgrunn av funnene, ble det i Storaas avhandling
anbefalt at de som utvikler nesesymptomer i forbindelse
med bakeriarbeid bør følges opp med tanke på senere
astmautvikling.
Videre ble det konkludert med at arbeidet med å redusere
melstøv nivået i norske bakerier må fortsette, og grensen
for høyest tillatte melstøv nivå bør sannsynligvis på sikt
settes til mindre enn 1 mg/m3.

I Storaas avhandling ble det konkludert med at følgende
symptomkriterier, som også står i tråd med ICR fra 1994
(8)
, anbefales;

Status i en bedriftshelsetjeneste i Trondheim 10
år etter avhandlingen

2 av 3 følgende symptomer i mer enn en time de fleste
dager;
a) Nesetetthet, b) Rennende nese c) Nysing/kløe

Det er et krav om at virksomheter innen produksjon
av nærings- og nytelsesmidler skal være tilknyttet
bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet, og
når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge
for fullgod helseovervåkning. (13)

For vurdering av arbeidsrelasjon ble det også tatt i
betraktning om det var forverring av symptomer under
arbeid, under eksponering for en gitt ingrediens, eller
bedring i ferier

Med tanke på melstøveksponering, gjennomføres helseovervåkingen med anamnese som inkluderte spørsmål
ift luftveissymptomer, hudplager, øyeplager, tidligere
sykdommer, røykehistorikk, atopi, arvelig belastning og
arbeidsanamnese. Det gjennomføres også spirometri.
I forhold til arbeidsrelatert luftveisproblematikk, blir
ansatte med mistenkt arbeidsrelaterte nedre luftveisplager og/eller avvikende spirometri, som rutine videre
fulgt opp.

Ved bruk av disse kriteriene fant Storaas en prevalens
for yrkesrhinitt hos bakerne på 23 %.
Både allergisk og ikke-allergisk yrkesrhinitt var assosiert
med astmasymptomer, og rhinitten syntes å komme før
astmasymptomene.
Flere tidligere studier Storaas refererte til i sin avhandling,
viser også at bakerrhinitt ofte opptrer som forstadium til
bakerastma. I en prospektiv studie fra 1994 av nyansatte
som tidligere ikke hadde vært eksponert for melstøv,
fant man at gjennomsnittstid fra start av eksponering til
utvikling av nesesymptomer var kortere sammenliknet
med lungesymptomer, henholdsvis 229 og 365 dager (16).

Funn av ansatte med yrkesrhinitt (Storaas’ overnevnte
anbefalte inklusjonskriterier er brukt);
5 av 26 ansatte (19%) i produksjonen oppfylte Storaas
kriterier for yrkesrhinitt. Uten å kunne dra konklusjoner fra
et så lite utvalg, fant man til sammenlikning yrkesrhinitt
hos 23% av de ansatte ved bakeriene i Bergen.

Tross sterk assossiasjon mellom bakerrhinitt og astmasymptomer, fant man ingen relasjon mellom bakerrhinitt og bronkial reaktivitet ved metakolinprovokasjon.
Storaas fant dog at bakerrhinitt var assosiert med økt
mengde inflammasjonsmarkører (α-2-makroglobulin
og eosinofilt basisk protein (ECP)) i neseskyllevæsken.
Økende støveksponering ga økt nivå av inflammasjonsmarkører, som er tegn på slimhinnebetennelse. Denne
stigningen kom allerede ved melstøvnivå på over 1 mg/

Alle 5 ansatt hadde bedring av rhinittsymptomer i
friperioder, og ingen hadde disse plagene før de startet
i jobb på bakeri. Tre av disse rapporterte lettere luftveissymptomer med produktiv hoste i perioder, men i
så beskjeden grad at de ikke hadde oppsøkt helsehjelp
for dette. En av disse var aktiv røyker.
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Alle 5 hadde normale resultater på spirometri.

av Storaas i 2012, som bla viste litt lavere forekomst av
yrkesrhinitt sammenliknet med 1999-2002. Videre fant
man at gjennomsnittlig totalstøv i bakeriene (samlet)
som deltok i undersøkelsene 1999-2002, hadde blitt
redusert ila 10 år (20). Det foreligger ikke statistiske data
på dette, men funnet samsvarer med Arbeidstilsynets
funn (19).

Kun 1 av de 5 ansatte brukte periodevis maske som
anbefalt, de 4 andre lot være på bakgrunn av ubehag
(opplevdes ubehagelig/ble for varmt).
Ingen av disse ansatte var klar over sammenhengen
mellom yrkesrelatert rhinitt og astmaplager.

Oppfølgingsstudien inkluderte 253 bakeriansatte, da
noen flere bakerier ble inkludert i studien. Av disse
hadde 61 ansatte sluttet å jobbe i bakeri. 28 (46%) av
de som hadde sluttet, oppgav «helseplager pga arbeid i
bakeri» som årsak til dette. Av de som hadde sluttet pga
arbeidsrelaterte helseplager, ble muskel/skjelettplager
nevnt som viktigst årsak etterfulgt av luftveisplager.

Alle 5 ble satt opp på kontroll på arbeidsmedisinsk poliklinikk hos bedriftslege i den aktuelle
bedriftshelsetjenesten.
Alle ansatte var kjent med at nedre luftveis og hud/øye
problemer kunne være assosiert med melstøveksponering. Når det gjaldt rhinittplager, tenkte flere at kløe/
rennende nese kunne være assosiert til melstøvallergi.
Ingen av de ansatte var klar over sammenhengen mellom
rhinittplager og senere utvikling av astma.

For reduksjon melstøv, fant man disse tiltakene mest
effektfulle; lukket overføring av mel til eltekar, utbedring
av ventilasjon og bedre rutiner for rengjøring.

Arbeidstilsynets arbeid i bakeribransjen

Diskusjon

Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider at de i 20182019 har en nasjonal satsing i industrinæringen, med
gjennomføring av både tilsyn og ulike former for veiledningsaktiviteter for å bidra til å bedre arbeidsmiljøet
i industrinæringen. De anerkjenner her bakerastma
som et stort problem i bransjen, og jobber med tiltak
for å hindre spredning av melstøv og hensiktsmessig
arbeidsteknikk (14).

I arbeidstilsynets sluttrapport juni 2019, fremkommer
det at det er svært varierende hvor godt bedriftshelsetjenesten samarbeider med virksomhetene om melstøveksponeringer og forslag til forebyggende tiltak. Når det
gjelder helsekontroller blir dette som regel gjennomført
omtrent hvert 3 år (19).
Grenseverdien for inhalerbart melstøv er ikke blitt
endret siden 2001(5), tross kjennskap til forskning
som viser at grenseverdien anbefales mye lavere (18).
Bedriftshelsetjenesten bør sørge for å dele kunnskap
med bedrifter, om at Arbeidstilsynets grenseverdier i dag
for inhalerbart melstøv, er langt over de terskelverdiene
som er funnet å kunne gi helseskader. Inntrykket er
at ansatte og ledere har en oppfattelse av at dersom
melstøveksponeringen er innenfor rammene satt av
Arbeidstilsynet, bør risikoen for å utvikle helseplager
være liten. Den observerte manglende bruk av verneutstyr i studier gjenspeiler muligens noe av denne
tankegangen.

Arbeidstilsynet kom med en sluttrapport i juni 2019;
«arbeidstilsynets tilsynsaktivitet i bakerier». Det ble
gjennomført 325 tilsyn i 2009 og 228 tilsyn i 2017 med
fokus på melstøvproblematikk. Resultat av målingene
viste at melstøvkonsentrasjonen i snitt har minket 0,28
mg/m3, dvs en lav, men likevel statistisk signifikant
nedgang. Mange virksomheter har også hatt en økning i
konsentrasjon av melstøv og flere ligger over grenseverdi.
Det fremkommer at det i mange bakerier er behov for å
bruke støvmaske. Det fremkom også at mange bakerier
hadde utenlandske arbeidere, og at flere bakerier manglet informasjon om arbeidsrutiner og helserisiko ved
melstøveksponering, på et språk utenlandske arbeidere
forstod (19).

Det er derfor viktig at når BHT bistår bakerier med gjennomføring av eksponeringsmålinger, at målet med dette
ikke blir begrenset til en forsikring om at man holder seg
innenfor Arbeidstilsynets grenseverdier. Ved funn av
inhalerbart melstøv over kjent terskelverdi (0,5-1,0 mg/
m3)(4), bør dette sees på en risikofaktor for de ansatte.
BHT bør etter kjennskap til eksponeringsmålinger og
resultat av gjennomførte helsekontroller, kommunisere funn av plager relatert til melstøveksponering og
tydeliggjøre risiko for sykdom og sykefravær. I denne
sammenheng er det viktig at bedriftshelsetjenesten kan
gi gode forskningsbaserte anbefalinger ift tiltak for å
hindre spredning av melstøv, anbefale arbeidsteknikker,
gi veiledning ift riktig bruk av verneutstyr og bidra til

Det står videre i rapporten at ved å gjennomføre tiltak for
å hindre spredning av melstøv samt fokus på hensiktsmessig arbeidsteknikk, vil bransjen ha store muligheter
for å redusere risikoen for at ansatte utvikler helseplager
som følge av melstøveksponering.

Oppfølgingsstudie
I etterkant av Storaas prosjektslutt i 2002 ble det gjort
en god del informasjonsarbeid av NHO (næringsmiddelbedriftens landsforening) med bla informasjonsvideo og
brosjyrer. Det ble også gjennomført en oppfølgingsstudie
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ivaretakelse av utenlandske arbeidere.
Overnevnte funn kan indikere at en god og systematisk
anamnese bør betraktes som det viktigste verktøyet for
å fange opp ansatte med bakerrhinitt. Det er ønskelig at
dette blir mer systematisert i bedriftshelsetjenestens
arbeid under målrettede arbeidshelseundersøkelser av
bakeriansatte. Det er mulig man da bør bruke de siste
symptomkriteriene presentert i EAACIs publikasjon
fra 2009.

Når det gjelder overnevnte punkter bør man også gjøre
arbeidsgiver oppmerksom på forskrifter i arbeidsmiljøloven som arbeidsplassforskriften §7-1 som stiller
krav til ventilasjon/avsug og forskrift om utførelse av
arbeid § 3-5 som stiller krav til opplæring av ansatte ift
risiko/vernetiltak. Dette spesielt med tanke på nye og
utenlandske arbeidstakere, og riktig bruk av indisert
verneutstyr.

Inntrykket etter samtale med ansatte i flere bedriftshelsetjenester, er at det er generelt lite fokus på yrkesrhinitt,
både som egen tilstand og som forløper til yrkesastma.
Inntrykket er at det ved målrettet arbeidshelseundersøkelse ikke rutinemessig blir spurt om symptomer på dette
der det kan være indisert. En forståelig og mulig grunn
til dette kan være at man har hatt noe uklare kriterier
for symptomdiagnose. Men som nevnt i en artikkel
fra Finland fra 1997, der de også fant at yrkesrhinitt
debuterte ved yngre alder enn yrkesastma- kan man få
en oppfatning om at yrkesrhinitt som tilstand, generelt
har hatt mindre anerkjennelse enn ønskelig (12). Det er da
forøvrig naturlig at ansatte i bakerier heller ikke har så
mye kjennskap til diagnosen og risikoen ved å ha den.

Det er videre i denne sammenheng viktig med kunnskapsdeling til bedrifter og ansatte om yrkesrhinitt og
dets sammenheng med yrkesastma. Med fare for å dra
konklusjoner etter kun et lite utvalg, er inntrykket at det
er lite kjennskap til sammenhengen mellom yrkesrhinitt
og yrkesastma blant bakeriansatte.
Som anbefalt i Storaas doktogradsavhandling, bør bakeriansatte som utvikler yrkesrhinitt følges opp med tanke
på senere astmautvikling. I tillegg til tettere oppfølging
ift helse og god informasjonsdeling, burde man også
ha et kritisk blikk på hvilken eksponering den ansatte
med yrkesrhinitt utsettes for, og se på muligheter for
å redusere denne.

Bedriftshelsetjenesten har en unik mulighet til å
jobbe tett opp mot bedrifter. Ved kunnskapsdeling og
helseovervåkning har bedriftshelsetjenesten har en
sentral rolle og et stort potensial innenfor forebygging
av arbeidsrelaterte luftveisplager hos bakeriansatte.

I publikasjonen fra EAACI i 2009, ble det presentert et
flow-skjema for diagnostisering av arbeidsrelatert rhinitt, som inkluderer bla anamnese, immunologisk tester
for arbeidsplassallergener, positiv nasal provokasjon og
eksklusjon av andre årsaker til rhinitt. (15) Nasal provokasjonstest blir beskrevet som gullstandard for diagnostisering av yrkesrhinitt. (17) Det er imidlertid tidkrevende
og ikke standardisert. (3) I Storaas doktogradsavhandling
ble det vist at både allergisk og ikke-allergisk yrkesrhinitt er assosiert med astmasymptomer, og negative
immunologiske tester kan ikke utelukke yrkesrhinitt.
Det ble også vist samsvar mellom subjektive plager på
rhinitt og objektive funn av inflammasjonsmarkører.
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@rneblikk 3/2020
– betraktninger fra den arbeidsmedisinske sidelinja

Korona – et arbeidsmiljøvirus

S

om jeg sa i forrige @rneblikk om screening,
jeg kan egentlig ikke noe særlig om virus
og koronaoppfølging. Men jeg overlater ikke
lenger ansvaret for oppfølgingen av dette til
Donald Trump.

både sikre og risikable lånepapirer i stor stil. Dermed blir
det mye ledige penger som i stor grad søker risiko i håp
om god avkastning. Dette driver opp aksjekursene uten
at markedet skjeler så mye til selskapenes økonomiske
resultater og fremtidsutsiktene, sier han.» [2].

Jeg skal prøve å holde meg til det jeg kan noe om hvordan koronaepidemien har påvirket arbeidsmiljøarbeidet her i landet - men jeg kan ikke utelukke at det
blir litt synsing også. Jeg er blant de som ikke lastet ned
smitteappen da den kom, og som synes det var tull å
nekte folk fra trangbodde byer å dra på hytta i isolasjon
da landet «stengte ned». Som fotballsupporter med
sesongkort på alle hjemmekampene til laget som før
seriestart alltid regner med å vinne serien, sliter jeg også
med å forstå hvorfor et fotballstadion kun kan ha 200
tilskuere innenfor én tribuneseksjon hvor minsteavstand
er ivaretatt, må la de resterende 11 seksjonene som hver
har plass til over 200 med smittevernskravene oppfylt
stå tomme.

Tross det negative ved mange permitteringer, oppsigelser og konkurser i reiselivsbransjen, så må vi erkjenne at
redusert flytrafikk har en gunstig klimaeffekt. Ikke bare
det, men over hele Europa ser det ut til å være en boost for
togreiser som kan gi varig overføring til mer klimavennlige
ferie- og arbeidsreiser når det meste av restriksjonene
oppheves. Aldri før har så mange nordmenn feriert og
blitt kjent med sitt eget land, og innehavere av bobil-,
frilufts- og sportsutstyrsforretninger gnir seg fornøyd
i hendene. Bærbønder har tatt inn norske ungdommer
til innhøstingsarbeid med tilnærmet normal lønn til
erstatning for underbetalte øst-europeere eller asiater
som ikke har kunnet bli fraktet hit i samme antall som de
siste årene pga karantenebestemmelsene, og bonden
er fornøyd selv om sesongens overskudd ble lavere [3].

Positive effekter

Korona som arbeidsmiljøfaktor

Men, først de positive effektene av koronaepidemien og
tiltakene iverksatt som en følge av denne. Dødeligheten
går ned såpass at begravelsesbyråene sliter med kundegrunnlaget og er blant de som har søkt om støttetiltak
for å kompensere for redusert omsetning [1]. Redusert
smitteoverføring av flere typer smittsomme sykdommer
enn Covid-19 og influensa gir effekt, dessuten er det som
under 2. verdenskrig en positiv folkehelseeffekt av at
flere sykler og går til jobb fordi kollektivreiser utgjør en
smitterisiko og unngås. Trangere økonomi for mange og
færre harryturer, grisefester i syden og taxfreekvoter har
antagelig også gitt redusert alkoholforbruk.

De største effektene av korona som arbeidsmiljøfaktor
er de indirekte effektene; forskjeller i insidens kan
forklares mye ut fra forskjellig risiko i forskjellige yrker.
Når somaliere, unge voksne og kvinner er overrepresentert i koronastatistikker, har det sammenheng med
klassiske klasseskilleforskjeller som at de er tilsvarende
overrepresentert i statistikker over koronaforekomst
blant drosjesjåfører, hotell- og restaurantarbeidere,
helse-, pleie- og omsorgsarbeidere og annet frontlinjepersonale med manglende mulighet for hjemmekontor,
lange arbeidsreiser med behov for kollektivreising og
andre biaser som trangboddhet, tettere kontakt med
barn og redusert mulighet og økonomi til å følge alle
smitteverntiltak (et engangs-munnbind kostet denne uka
det samme som en bussbillett for pensjonist i Oslo). I USA
begynner butikkpersonale å protestere mot at det er de
som skal risikere helsa ved å fungere som «maskepoliti»
og konfrontere/avvise de som ikke følger påbudene [4].
Verre enda er den totale lammelsen offentlige instanser
rammes av fordi forventninger om at tiltak mot korona
skal ha øverste prioritet, nærmest opphever andre
viktige bestemmelser og presserende oppgaver. Ikke
bare flyttes helsesøstre i skolen til koronarelatert arbeid
og NAV-ansatte må legge fra seg arbeidet med å rydde
opp i den omtalte NAV-skandalen for å innpasse nye
permitteringsregler, dagpengeutbetalinger og andre

Et paradoks oppi det hele; økonomisk nedgang i nesten
alle lands økonomier har gitt opptur på børsene og høyere
aksjekurser, ikke minst for teknologi- og farmasiselskapene som lå høyt også før pandemien. Og det kan
kanskje karakteriseres som en positiv effekt at langt
flere begynner å forstå at «trickle-down-økonomi» med
krisepakker for å redde næringslivet ikke fungerer slik
at penger inn på toppen er gunstig for alle, pengene
går ikke til de som trenger det mest. Tygg på denne
forklaringen på kontrasten mellom historisk dårlige
BNP-tall og aksjemarkeder på opptur fra sjefsstrategen
i et av de norske meglerhusene: «Sentralbankene har
tilført økonomiene svært mye penger som nå jakter på
avkastning i aksjemarkedene. Sentralbankene kjøper opp
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koronautløste tiltak. Forebyggende arbeid blant ungdom
og oppreisning for straffedømte trygdemottakere får
vente. Det virker som om arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, hviletid, risikovurdering av farlig
arbeid og det grunnleggende prinsipp om faste ansettelser i fulle stillinger i stedet for bruk av ringevikarer
og innleie fra bemanningsbyråer er tilsidesatt «pga
koronasituasjonen» i nesten alle slags virksomheter.
Se bare hvor mange ting som kan «unnskyldes» med
at koronaen er over oss i artikkelen om oppfølging av
brudd på arbeidsmiljøloven (aml) i etatene under byråd
Lan Marie Berg i Oslo [5].

nødvendig opplæring i amls arbeidstidsbestemmelser,
involvere tillitsvalgte i turnusoppsett og planlegging, øke
grunnbemanningen i stedet for å bruke innleie og vikarer
og begynne å reagere mot ledere som gjentatte ganger
lar bruddene skje, satte de seg først ned for å vente på
en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet.
En offisiell forklaring er at mange av bruddene ikke er
brudd, men ser sånn ut fordi tidsregistreringssystemet
til Oslo kommune ikke klarer å takle arbeidstidsbestemmelsenes mange finurlige irrganger. Det skulle man
kanskje ha tenkt på før man lot noen uten tilstrekkelig
kompetanse få med kredittkortet på handletur, jfr. en av
amls viktigste paragrafer: «§2.1 Arbeidsgiver skal sørge
for at bestemmelsene i og i medhold av denne lov blir
overholdt.» Som kjent kan ikke loven fravikes ved avtale
til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt
fastsatt, men selv etter grundig søk finner jeg ikke noen
omtale av korona som særskilt unntaksbestemmelse i
min utgave av aml.

Noen av oss er ikke fornøyd med at man får til en halvering
av titusener av brudd, når det selvfølgelige målet burde
være å ikke ha noen brudd på aml i det hele tatt. En skulle
tro at et byråd med Ap og SV (MDG er også med, men
de er vanligvis opptatt av andre ting) ville ha prioritert å
gjøre noe med over 100.000 brudd i hele Oslo kommune
da det ble avdekket i 2019. Men neida, i stedet for umiddelbart å banke gjennom prinsippet om nulltoleranse for
brudd på aml, sørge for at alle ledere og tillitsvalgte har

Signert: Ørn
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Jungelen
Anniken Sandvik, Oslo Universitetssykehus Ullevål

D

en pågående koronapandemien har påvirket
helse og økonomi over hele verden i svært
alvorlig grad. Det ble tidlig påpekt at pandemien rammer sosialt skjevt. Grupper med lav
sosioøkonomisk status har i utgangspunktet
dårligere helse, og mange her tilhører risikogrupper som
kan rammes hardere av virussykdommen. I tillegg har
boforhold og arbeidsforhold mye å si. Dersom man bor
trangt og har en arbeidsplass med utstrakt kontakt med
kollegaer eller kunder, er det vanskeligere å beskytte
seg mot smitte. Er man avhengig av å benytte offentlig
transport og har manglende fleksibilitet i arbeidstid, er
man ytterligere utsatt.

ledelsen. Utgangen på det hele blir etterhvert ulykkelig
og elendig for både Jurgis og storfamilien hans. De går
til grunne midt i storbyen. Sinclair’s poeng er således at
uten et sosialt sikkerhetsnett står den enkelte arbeider
innenfor kapitalismen like ubeskyttet som i et møte
med ville dyr i jungelen. Boka er ytterst ubehagelig og
deprimerende lesning. Sinclair beskriver i gruvekkende
detalj hvilke ulykker og lidelser arbeiderne rammes av:
«There were the men in the pickle rooms, for instance,
where old Antanas had gotten his death; scarce a one
of these had not some spot of horror on his person. Let
a man so much as scrape his finger pushing a truck in
the pickle rooms, and he might have a sore that would
put him out of the world; all the joints in his fingers might
be eaten by the acid, one by one. Of the butchers and
floorsmen, the beef-boners and trimmers, and all of
those who used knives, you could scarcely find a person
who had the use of his thumb; time and time again the
base of it had been slashed, till it was a mere lump of
flesh against which the man pressed the knife to hold
it. The hands of these men would be criss-crossed with
cuts, until you could no longer pretend to count them or
to trace them. They would have no nails, - they had worn
them off pulling hides; their knuckles were swollen so
that their fingers spread out like a fan. There were men
who worked in the cooking rooms, in the midst of steam
and sickening odors, by artificial light; in these rooms
the germs of tuberculosis might live for two years, but
the supply was renewed every hour. There were the
beef-luggers, who carried two-hundred-pound quarters
into the refrigeratorcars; a fearful kind of work, that began
at four o’clock in the morning, and that wore out the
most powerful men in a few years. There were those who
worked in the chilling rooms, and whose special disease
was rheumatism; the time limit that a man could work in
the chilling rooms was said to be five years. There were
the wool-pluckers, whose hands went to pieces even
sooner than the hands of the pickle men, for the pelts
of the sheep had to be painted with acid to loosen the
wool, and then the pluckers had to pull out this wool with
their bare hands, till the acid had eaten their fingers off.
There were those who made the tins for the canned meat;
and their hands, too, were a maze of cuts, and each cut
represented a chance for blood poisoning. Some worked
at the stamping machines, and it was very seldom that
one could work long there at the pace that was set, and
not give out and forget himself and have a part of his hand
chopped off. (…) Worst of any, however, were the fertilizer
men, and those who served in the cooking rooms. These
people could not be shown to the visitor, - for the odor

Et eksempel på en arbeidsplass der ovennevnte forhold
kan ha betydning er slakteriene. Det har vært beskrevet
forholdsvis stor smittespredning av koronavirus ved slakterier både i USA og i Europa (1-3). Dette er en bransje der
arbeidsforholdene dessverre ofte er dårlige. De ansatte
står tett inntil hverandre, arbeidet er fysisk krevende,
og man jobber lange skift med få pauser. Det er mange
midlertidige ansatte, noe som medfører mobilitet av
arbeidere mellom ulike slakterier. I tillegg har arbeiderne
ofte trange boforhold og deler bolig med kolleger.
Diskusjonen rundt dårlige arbeidsforhold og smittespredning i slakterier er urovekkende kjent. Den amerikanske
forfatteren Upton Sinclair utgav allerede i 1906 romanen
«The Jungle» der han avslørte elendige arbeidsforhold
og hygiene ved Chicagos slakterier. Utgivelsen førte til
sterke reaksjoner. Sinclairs hensikt var å sette fokus på
dårlige arbeidsforhold for å fremme sosialismen i USA.
Reaksjonene rettet seg imidlertid først og fremst mot
den uhygieniske håndteringen av kjøtt i produksjonen,
og hvilke konsekvenser dette kunne ha for forbrukerne.
Som Sinclair selv uttalte: «I aimed at the public’s heart,
accidently I hit it in the stomach» (4) .
I romanen erfarer vi arbeidet gjennom øynene til hovedpersonen, Jurgis. Han er litauisk immigrant til USA og
starter i jobben med en sterk fysikk og ungdommelig
pågangsmot. Ganske raskt brytes han imidlertid ned,
både på kropp og sjel. Arbeidet er fysisk tungt og foregår
i umenneskelig høyt tempo. Svært hurtig arbeid med
store dyreskrotter, kniver og kjøttøkser gir høy risiko
for arbeidsulykker. Rammes man av en skade er man
imidlertid overlatt til seg selv, og står uten inntekt så
lenge man ikke kan arbeide. Klager man på tempoet
eller sikkerheten, står det nok av andre i kø for å overta
arbeidet. Man behandles uten verdighet eller respekt fra
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of a fertilizer man would scare any ordinary visitor at a
hundred yards, and as for the other men, who worked
in tank rooms full of steam, and in some of which there
were open vats near the level of the floor, their peculiar
trouble was that they fell into the vats; and when they
were fished out, there was never enough of them left to be
worth exhibiting, - sometimes they would be overlooked
for days, till all but the bones of them had gone out to
the world as Durham’s Pure Leaf Lard!» (5)

smittereservoarer for hele verden i lang tid fremover.
Selv om han ikke skriver om korona, beskriver Sinclair
også med tydelighet dette poenget:
“They are penned up in filthy houses and left to rot and
stew in misery, and the conditions of their life make them
ill faster than all the doctors in the world could heal them;
and so, of course, they remain as centers of contagion,
poisoning the lives of all of us, and making happiness
impossible for even the most selfish. For this reason I
would seriously maintain that all the medical and surgical
discoveries that science can make in the future will be of
less importance than the application of the knowledge
we already posess, when the disinherited of the earth
have established their right to human existence.” (7)

Etter en beskrivelse som dette kan man jo spørre seg
om det først og fremst var dyrene eller menneskene
som skulle slaktes på dette stedet. Imidlertid førte
utgivelsen ikke til noen vesentlige endringer når det
gjaldt arbeidervern, men derimot til forbedringer av
regelverket for mattrygghet. Sinclair måtte erkjenne at
romanen hans fikk oppmerksomhet «not because the
public cared anything about the workers, but simply
because the public did not want to eat tubercular beef»
(4). I kjølvannet av romanutgivelsen ble to lovreguleringer
av bransjen innført: «The food and Drug Act» i 1906 og
«The Federal Meat Inspection Act» i 1907 (6).

Koronaviruset kom sannsynligvis fra jungelen og spredte
seg fra et kjøttmarked. Nå har slakterier vist seg å være
arenaer for stor smittespredning. Stort tydeligere kan vel
neppe konsekvensene av vår rovdrift på naturen - med
nedslakting av både skogsområder, dyr og mennesker
- illustreres.

Dagens pandemi har tydeliggjort betydningen av global
helse. Det som burde vært erkjent i 1906 er at dårlige
arbeidsforhold og levekår også utgjør en risiko for
smittespredning. Dersom vi ikke tar ansvar for verdens
befolkning, vil fattige områder kunne representere

Referanser
1.

4. Wikipedia, søkeord “The Jungle”. https://en.wikipedia.
org/wiki/The_Jungle. Lest 31.08.20.

Update: COVID-19 Among Workers in Meat and Poultry
Processing Facilities – United States, April-May 2020.
CDC Centers for Disease Control and Prevention.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). July
7, 2020 (early release) https://www.cdc.gov/mmwr/
volumes/69/wr/mm6927e2.htm

5. Sinclair U. The Jungle 1906. Utgave 2011, Simon & Brown,
s 105-106.
6. Roots RI. A Muckraker’s Aftermath: The Jungle of
Meatpacking Regulation after a Century. William Mitchell
Law Review 2001;27:2413-2433.

2. Aanesen K. Frykter at slakteriene er koronasmittekilder. Nrk.no 08.07.20. https://www.nrk.no/urix/
frykter-at-slakteriene-er-korona-smittekilder-1.15080428

7. Sinclair U. The Jungle s 370.

3. Brekke I. Dyremishandling og smittebomber. Dette er
prisen for Europas billigste kjøtt. Aftenposten 09.07.20.
32

Veiledningshåndbok
i arbeidsmedisin
- til bruk i gruppeveiledning

Kjære kollega,

2020

V 2.1

Norsk arbeidsmedisinsk forening

1

I juni ble det publisert en revidert utgave av veiledningshåndboka for gruppebasert veiledning
i arbeidsmedisin. Vi håper også håndboka er av
interesse for deg som er interessert i arbeidsmedisin og hvordan faget er definert som en
spesialitet for leger. Håndboka beskriver både
gammel og ny ordning for spesialistutdanning.
Håndboka skal derfor beskrive hvordan veiledningsprogrammet kan bidra til å utdanne dagens
og fremtidens nye spesialister i faget.

D

en nye ordningen ble innført 1. mars 2019. For spesialiteten i arbeidsmedisin innebærer det store
endringer i krav til tjeneste og hvordan en sikrer seg at en godkjent spesialist har tilegnet seg
nødvendig kompetanse. Det er fortsatt mulig å følge gammel ordning i en overgangsperiode.

I spesialistutdanningen i arbeidsmedisin er det uansett obligatorisk å gjennomføre et to-årig
program for gruppebasert veiledning. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot rollen
som arbeidsmedisiner og problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid. Gruppeveiledning
er også innarbeidet i allmenn- og samfunnsmedisin, og blir nå i ny ordning innarbeidet som en
læringsaktivitet i alle sykehusfagene.
Den nye veilederen er utarbeidet av Legeforeningen i samarbeid med erfarne kolleger i faget. Ørn
Terje Foss, Knut Skyberg og Tor Erik Danielsen har bidratt med sin kunnskap om faget.
Forfatterne har nå en oppfordring til Ramazzinis lesere:
« Arbeidsmedisin hadde en utmerket veiledningshåndbok, men den manglet innhold som var
rettet mot det nye ordningen for spesialistutdanning. Arbeidet med revisjonen har vært satt litt
på vent i påvente av endringene i spesialistutdanningen. Forfattertroikaen har hatt anledning til
å gjennomføre en god arbeidsprosess på tross av utfordringer med pandemien. Vi har sendt et
tidligere utkast til høring i fagmiljøet, og har nå publisert en versjon som vi ønsker å dele med dere.
Håper dere tar dere tid til en titt på håndboka (følg vedlagte lenke eller gå inn på legeforeningen.no
trykk på utdanning trykk på spesialitet). Send gjerne en kommentar til oss om det er noe du mener
bør med i en fremtidig versjon»
Veiledningshåndboka publiseres kun på nett. Du finner den her:
https://www.legeforeningen.no contentassets/f98e7ade527745c596a526257b2b7b55/
veiledning-arbeidsmedisin-v2.1-20200604.pdf
Tor Erik Danielsen
Veilederkoordinator arbeidsmedisin
tor.erik.danielsen@legeforeningen.no
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Styrets spalte
Av Yogindra Samant, styremedlem

COVID-19 pandemien har hatt stor betydning
for norsk arbeidsliv. Sammenlignet med mange
andre land i Europa har Norge vært heldig med
tanke på smittenivå, antall syke og døde grunnet
SARS-COV-2 viruset. Til tross for det har vi
opplevd store utfordringer i norsk arbeidsliv både
i den tidlige pandemiske fasen og nå i den interpandemiske fasen. Vi håper at det ikke blir en ny
pandemibølge, men det er fortsatt vanskelig å
spå utviklingen.

aerosoler så gir P3 maske og i mangel av det P2 maske en
betydelig bedre beskyttelse enn et kirurgisk munnbind.
Akkurat på dette punktet var helsemyndighetene og de
arbeidsmedisinske fagmiljøene uenige. Men, NAMF/
NFAM samt Arbeidstilsynet sto samlet for allerede i april
i år at luftsmitte var mulig gitt viruset var nytt (Novel),
og kunnskapsgrunnlaget ang. smitteveier var usikre i
bestefall.
NAMF/NFAM sitt råd til helsemyndighetene var å ta
høyde for usikkerheten i kunnskapen og tilby den beste
mulig beskyttelse til helsepersonell (P3 eller P2 maske).
Det å «feile» på forsiktighetssiden og å satse på føre
var prinsipp er en grunnstein i arbeidsmedisin. Vi har
en lang og til tider trist historie med både eksponering
for bly, hvitt fosfor og asbest hvor det tok mange tiår før
disse stoffene ble betraktet som helseskadelige, og til
og med dødelige. Flere ble syke, uføre eller døde før bruk
av disse stoffene til slutt ble regulert gjennom lov. Disse
historiene fra 1900-tallet vitner om tap av liv og helse i
påvente av sikkert kunnskapsgrunnlag om sammenheng
mellom eksponeringen og helseutfall. Sikker kunnskap
om eksponering og helseutfall for forebyggende handling
er viktig, men det kan ta lang tid, og hvor lenge man skal
vente for å handle er et evig dilemma.

NAMF/NFAM medlemmene var fort i spissen av innsatsen i den tidlige pandemiske fasen. I den fasen ble den
arbeidsmedisinske innsatsen rettet mot helsevesenet
for å sikre forsvarlig arbeidsmiljø for helsepersonell.
NAMF/NFAM ble invitert inn i legeforeningens COVID-19
rådgivende gruppe som i hovedsak ga innspill i forhold
til beskyttelse av helsepersonell.
Smittemåten har betydning for type verneutstyr og det
gjelder særlig åndedrettsvern som brukes for å beskytte
seg selv mot SARS-COV-2. Det er fortsatt en debatt i
internasjonale fagmiljø om smitteveier hvor på det ene
siden WHO helt siden mars har sagt at viruset spres
hovedsakelig gjennom kontakt- og dråpesmitte, mens
en del andre fagmiljø internasjonalt, blant annet CDC i
USA og det europeiske smittevernbyrået ECDC, hevdet
at luftsmitte også var mulig.

Når man har begrenset kunnskap om eksponering
(SARS-COV-2) og dets helseutfall (covid-19), kan det
være et farlig spill å utsette helsepersonell for risiko man
ikke helt kjenner omfanget av. NAMF/NFAM fikk dessverre ikke helt gjennomslag for at helsepersonell alltid
burde bruke P3 maske ved håndtering av mistenkte eller
bekreftede covid-19 pasienter for eks. ved prøvetaking.
Helsemyndighetene har valgt å følge WHO sin anbefaling
til punkt og prikke, og anbefalt bruk av kirurgisk munnbind
til helsepersonell ved håndtering av covid-19 pasienter.
Unntaket er som sagt kun ved utførelse av aerosolgenerende prosedyrer og da er anbefaling å bruke P3 maske.
Til helsemyndigheters forsvar var det riktignok mangel
på verneutstyr i den tidlige fasen av pandemien. Det ville
ha vært vanskelig å tilby P3 maske til alt helsepersonell
i startfasen og en rasjonalisering av verneutstyr førte til
at kun aerosolgenererende prosedyrer ble identifisert
som situasjoner hvor en burde bruke P3 masker. Vi har
ikke eksakt kjennskap til hvor mange helsepersonell som

SARS-COV-2 ble kjent for verden 31. desember 2019
og ble kalt «Novel Corona Virus» nettopp fordi det var
«nytt». Vi hadde lite kjennskap til eller kunnskap om dette
viruset. Kunnskapen om luftsmitte for sykdommen var
heller ikke konklusiv og det er derfor forskjellige globale
instanser gir sprikende vurderinger.
Prøvetakingsprosedyrer (bla. nasofarynksprøver) for
å teste mulig coronasmitte kan indusere hosteanfall
som kan gi aerosoldannelse. Slik vi har forstått det, er
det hverken bevist eller motbevist at SARS-COV-2 kan
smitte gjennom aerosoler fra vedvarende hosteanfall.
I en slik situasjon synes det både etisk og faglig riktig
å «feile» på den forsiktige siden, og satse på en «føre
var» tilnærming. Hvis det er tale om luftsmitte gjennom
34

har blitt smittet på jobb i Norge, og i så fall hvilken type
vernutstyr de brukte. Det vil trolig framtida og eventuell
granskingen av koronapandemien vise.

Vi satser på at det ikke blir en ny pandemibølge, men
helsemyndighetene burde være bedre forberedt med
tanke på å beskytte helsepersonell hvis en ny bølge
oppstår. NAMF/NFAM har ikke endret sin vurdering rundt
mulig luftsmitte, og vår mistanke ble forsterket etter
uttalelsen fra WHO i juli.

Interessant nok skrev WHO i sitt siste nyhetsbrev i juli
at dårlig ventilasjon og trange rom kan føre til smitte
gjennom aerosoler (luftsmitte). Dvs. at WHO har åpnet
opp for at luftsmitte er sannsynlig, men fortsatt med
forbehold. WHO mener imidlertid at vi har behov for mer
kunnskap før det kan settes i gang konkrete tiltak mot
luftsmitte av covid-19. Det er nok en liten, men vesentlig
innrømmelse med forbehold fra WHO som har tatt flere
måneder. Det vil trolig ta flere år før forskning kan vise
sannheten rundt luftsmitte av SARS-COV-2.

Det siste kapittelet i denne saken har ikke blitt skrevet
enda. NAMF/NFAM følger utviklingen av smittemåten
og forebyggende tiltak nøye lokalt, nasjonalt og globalt!
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